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Megújult Bel-Buda: otthonos, szép és biztonságos

Mediterrán városok ªesztáit idézô hangulat várta augusztus 27-én
délután a Lövôház utcába érkezôket. A megújult és egyúttal részben
sétálóutcává alakított Lövôház utcában tartott rendezvény azonban
nemcsak egy utcának, hanem az egész környék átalakulásának, egy új
városrészközpont születésének ünnepe is volt. A II. kerületi önkormányzat saját forrásból és uniós támogatással közel másfél milliárd
forintból építette át a Lövôház utca, a Marczibányi tér, a Keleti Károly
utca és a Mechwart liget által határolt, egyre zsúfoltabbá és zajosabbá

váló területet élhetô, szerethetô, polgári hangulatot idézô városrészszé. Az új városrészközpont ünnepélyes átadásán részt vett Láng Zsolt
polgármester, Dankó Virág alpolgármester, Szalai Tibor jegyzô, a képviselô-testület számos tagja, Nagy Gábor Tamás I. kerületi polgármester, valamint Lukovich Tamás, a Pro Regio Nonproªt Közhasznú Kft.
mint közremûködô szervezet ügyvezetô igazgatója. A rendezvény díszvendége Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt.
(Folytatás a 4. oldalon)

Átadták a Mozgásszervi Rehabilitációs Központot
A II. kerületi önkormányzat utóbbi években megvalósult egészségügyi beruházásai után most egy újabb fontos és példaértékû fejlesztés készült el.
Az augusztus végén átadott Henger utcai Mozgásszervi Rehabilitációs
Központban nemcsak kellemesebb környezet fogadja a gyógyulni vágyókat, hanem újabb szolgáltatások is helyet kapnak. A kiváló szakmai háttér mellett többek között négyrekeszes galvánberendezés, vállmozgató
gép, speciális ágyak, a helyszínen nyújtott gyógymasszázs, valamint az
ôsszel induló Parkinson-torna segíti az ízületi és egyéb mozgásszervi megbetegedésben szenvedôk gyógyulását. A Víziváros szívében 71 millió forintból kialakított rendelôintézet tömegközlekedéssel is jól megközelíthetô, és a különbözô szolgáltatásokért sem kell ezután más intézetet felkeresni. A kerületi polgárok betegellátása saját reumatológus, ortopéd, traumatológus és neurológus szakorvos javaslata alapján és felügyelete mellett zajlik. A rehabilitációs központba szakorvosi beutaló szükséges, a torlódás és a felesleges várakozás elkerülése érdekében pedig számítógépes
rendszer segíti az idôpontok beosztását.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Újabb önkormányzati egészségügyi beruházás
(Folytatás az elsô oldalról)
Sietnénk, de nehezen megy a járás, emelnénk a kosarat, de hasogat a
hát. Fájó térdek, sajgó vállak, nehezen mozduló gerinc és végtagok.
Aki hasonló panaszokkal korábban már megfordult a Kapás utcai rendelôintézetben, tudja jól, hogy az orvoslás ugyan remek szakmai háttérrel, de meglehetôsen mostoha infrastrukturális körülmények között zajlott. Régóta szûknek bizonyult a hely, és a betegeknek sok esetben a Kapás utcai rendelô elsô emeletén kialakított kezelôszobák
megközelítése is nehézséget okozott.
A II. kerületi önkormányzat mindig kiemelt beruházásai között tartotta számon az egészségügyi ágazatot érintô fejlesztéseket, amelyek-

kel a városrészben élôk számára biztosíthatnak minôségi betegellátást. Ezt példázzák a folyamatosan szépülô és megújuló orvosi rendelôk, a Rét utcai Egészségház kialakítása, vagy éppen a most átadott
rehabilitációs központ.
A Kapás utcai Egészségügyi Szolgálathoz tartozó, augusztus 23-án
átadott Mozgásszervi Rehabilitációs Központtal az önkormányzat régi adósságot pótolt. A reumatikus és mozgásszervi megbetegedésben
szenvedôk gyógyítását végzô központot a Henger utca 1. szám alatti,
volt gyermekorvosi rendelô helyén alakították ki, mintegy 71 millió
forintos önkormányzati forrásból.
Az átadáson részt vett többek között Láng Zsolt polgármester, Dankó
Virág alpolgármester, Takács Beáta, az MSZP, valamint Ernyey László, a
Fidesz–KDNP frakcióvezetôje, Szalai Tibor, a kerület jegyzôje és Polák
László, a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat igazgató fôorvosa.
Láng Zsolt polgármester beszédében emlékeztetett arra, hogy a kerületben — fôleg a belsô városrészben — sok, orvosi ellátást igénybe
vevô idôs ember él, akiknek életében könnyebbséget és gyorsabb gyógyulást hozhat a most átadott rehabilitációs központ.
— A kerületi rászorulóknak komoly segítséget ad a komplex ellátást biztosító központ, ahol a jól bevált gyógymódok mellett új szolgáltatásokat is nyújtanak — mondta a polgármester. Láng Zsolt hangsúlyozta: az önkormányzat idén közel 400 millió forintot költött saját
forrásból a helyi egészségügyi intézmények fenntartására, illetve felújítására.
Dr. Törös Edit, az egészségügyi szolgálat reumatológus fôorvosasszonya megköszönte az önkormányzat támogatását, amellyel megvalósulhatott a rehabilitációs központ.
— A reuma szakrendelésen évente 25–30 ezer páciens fordul meg,
ami nagyon magas szám, nem beszélve arról, hogy a II. kerületi idôs
A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

HIVATALI NYITVA TARTÁS
Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.
Anyakönyvi Csoport

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu
Földszint 5–6. Telefon: 346-5631,
346-5632, 346-5633, 346-5634;
Fax: 346-5635

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Telefonos ügyféltájékoztató rendszer: 346-5680
Okmányügyintézôi Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Adócsoport

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
az óránkénti idôpontra
szerda: 8.00–16.30
elôjegyzett ügyfelek
csütörtök: 8.00–16.00*
ebédidô: 12.15–13.00
a sorszámmal érkezôkkel
péntek: 8.00–13.00
szemben elônyt élveznek
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
Telefonos ügyféltájékoztató:
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
346-5680
csütörtök: 8.00–16.00
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
Tel.: 346-5400
péntek: 8.00–11.30
hétfô: 8.00–18.00
Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
* hétfôn délelôtt és pénteken, szerda: 8.00–16.30
valamint gépjármûügyekben csütörtök: 8.00–16.00
ebédidô: 12.15–13.00
csak elôre bejelentkezett
péntek: 8.00–13.00
ügyfeleket fogadnak

II–III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5730

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

Keleti Károly utca 15.
(bejárat a Kitaibel Pál utca felôl)
Tel.: 346-5724, fax.: 346-5791

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal

1027 Frankel L. út 7–9., t.: 346-5750

Idôpontfoglalás: 346-5602

Városrendészet

Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
06 80 204-965

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678
Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

ÜGYELETEK:
Gyermekorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 212-5979

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet

Felnôttorvosi ügyelet

1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370

mindennap: 24 órás ügyelet
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szolgálja a kerületi betegek gyógyulását

A gyermekorvosi rendelôintézet felújítása elôtt

rászorulók közel harmada geriátriai beteg, ezért volt fontos, hogy az
intézetet könnyen meg lehessen közelíteni. A kerekesszékkel közlekedôk számára az épületet akadálymentesítették. Évtizedekkel korábban sokan azt gondolták, a reumatológus feladata a fürdôjegyek kiírásánál véget is ér. Ma 260 négyzetméteren modern és elegáns körülményeket biztosítunk a komplex rehabilitációs ellátáshoz.
Törös Edit kiemelte, hogy a létesítmény egyaránt szolgálja a betegek gyógyulását és kényelmét, de az ott dolgozók is jobb körülmények között végezhetik a napi munkát. Mint mondta: ha visszaadjuk
a mozgás szabadságát és örömét, akkor a beteg életkedve, munkakedve visszatér, és ez a lényeg; nem véletlenül áll a gyógytornaterem falán a jelmondat: ép testben ép lélek.
A rehabilitációs központban tíz kezelôhelyiség mellett gyógytornaterem és masszázsszoba várja a betegeket. Amíg korábban a gyógymasszázsra beutaltaknak gyógyfürdôkbe kellett menniük, mostantól
a Henger utcai központban is végzik a jótékony beavatkozást. Emellett folyamatosan lesz csoportos és egyéni csípô-, oszteoporózis- és
válltorna, illetve novembertôl elindul a hiánypótló Parkinson-torna.
Az átadáson a fôorvos bemutatta a régi és új szolgáltatásoknak helyet
adó termeket és berendezéseket. A gyógyítást többek között olyan
speciális berendezésekkel végzik, mint a függesztôkészülék vagy az állítható magasságú kezelôágy, amelyek a gyógytornászoknak nyújtanak segítséget a betegekkel végzett gyakorlatok során.
A vállmozgató készülék a krónikus vállízületi gyulladás és a vállak
ízületeinek „befagyása” esetén a gép segítségével akár felére is csökkentheti a gyógyulási idôt. Ugyanígy segíti elô a gyorsabb regenerálódást a Bemer 3000 típusú mágnesterápiás ágy is, amely a testrészek
legapróbb zugaiban is serkenti a keringést, ezzel a gyógyszerek hatóanyagai hamarább jutnak el a kívánt helyre. A négyrekeszes galván
(részleges elektromos fürdô) a kezek és lábak kopásos, fájdalmas elváltozásainak kezelésére szolgál, de a gyulladásos ízületi megbetegedéseket követôen a rehabilitáció egyik fontos eszköze is. Egyszerre
akár mind a négy végtagot kezelhetik vele.
A betegeket váltott mûszakban két gyógytornász, öt ªzioterapeuta
és egy masszôr látja el. A reumatológus szakorvosok továbbra is a Kapás utcai rendelôintézetben, az eddig megszokott helyen fogadják a
pácienseket.
— Bízom benne, hogy a II. kerület lakói és a gyógyulni vágyók
örömmel jönnek majd ide — mondta Polák László —, hiszen nálunk
korszerû technika és speciális szolgáltatások várják ôket. Nem beszélve a szolgálat dolgozóinak szakmai felkészültségérôl, kedvességérôl.
Mert a szakmai ellátás mellett nagyon fontos egy-egy jó szó, hiszen
az maga is gyógyszer.
— Sokkal korszerûbb, modernebb, tágasabb, barátságosabb a környezet — fûzte hozzá Katinszki Ildikó vezetô gyógytornász. Fontos,
hogy a tornatermekhez kényelmes öltözô is társul. A munkálatok során kikérték a véleményünket, hogy a szakmai szempontok és a beteSzabó G.
gek kényelme egyaránt érvényesüljenek.

CSAK BEUTALÓVAL. Aki mozgásszervi megbetegedésben szenved, elsôként a háziorvosát keresse fel, akut esetben közvetlenül fordulhat a reumatológiára. A háziorvos a panaszok alapján a szakorvoshoz küld tovább. A reumatológiai szakrendelésen a kórelôzmény és a vizsgálati eredmények alapos
ismeretében rendelik el a szükséges terápiát, és a kezelések után kontrollvizsgálaton értékelik a javulást. A fizikoterápia, a gyógytorna vagy a gyógymasszázs kiírása csak komoly szakmai esetben indokolt, sôt, sok esetben ellenjavallt, például szívpanaszok vagy daganatos megbetegedések esetén. A
rehabilitációs központban már mûködik olyan kezelôágy, amelyet mûcsípôvel és beépített szívritmusszabályzóval élôk is használhatnak a keringés javítására, de a galvánterápia részükre továbbra sem lehetséges. A kezelések folyamatosan, számítógépes beosztás szerint zajlanak, így elkerülhetô a felesleges várakozás.
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Patinás hangulatú, szerethetô közösségi terek
(Folytatás az 1. oldalról)
Augusztus 27-én délután öt órára sokan eljöttek a Lövôház utcába, hogy a munkálatok befejezése után végigmenjenek a sétálóutcán.
Az étteremek, kávézók teraszain, a padokon,
a szökôkút mellett üldögéltek, beszélgettek
ªatalok és idôsek, szülôk és gyerekek. Az alkalmi színpad köré is egyre több érdeklôdô
érkezett. A Csillagszemû táncegyüttes mûsorának kezdetére szinte teljesen megtelt kerületünk elsô sétálóutcája.
A II. kerületben az elmúlt húsz évben számos nagyon fontos beruházás készült el: iskolák, egészségügyi intézmények újultak meg,
közterületek szépültek meg. A most elkészült
fejlesztés azonban egyedülálló, hiszen hoszszas tervezôi és elôkészítôi munkának köszönhetôen egy egész városrész alakult át. A
változások nem csak esztétikailag jelentôsek,
hiszen a korábbi állapotokhoz képest sokkal
nyugalmasabb, a városlakók számára élhetôbb tereket alakítottak ki. A Ganz-gyár bezárása után másfél évtized alatt a környék Buda
egyik legfontosabb kereskedelmi és szórakoztató központjává vált. Ezt az átalakulást azonban leginkább a spontaneitás jellemezte, ennek volt köszönhetô, hogy a térség egyre zsúfoltabb és zajosabb lett. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázat azonban lehetôséget adott az önkormányzatnak arra,
hogy uniós támogatással az itt élôk érdekeinek ªgyelembevételével megváltoztassa BelBuda arculatát.
— Nagyon sok ember éveken át tartó közös és összehangolt munkájára volt szükség
ahhoz — fogalmazott Láng Zsolt polgármester —, hogy ma együtt örülhessünk az elké-

szült, új városrészközpontnak. Ami itt ma
körbevesz bennünket, mind azt bizonyítja,
hogy kitartó erôvel nehéz esztendôkben is lehet eredményeket elérni. A beruházás egy
erôs és az összefogásra képes kerület közös sikere. Az összefogás kerületünk minden lakójának érdeme, és felmutatja a reményt, hogy
hosszú évtizedek után végre megvalósíthatjuk céljainkat.
A polgármester kiemelte: az önkormányzat
hitelfelvétel és kötvénykibocsátás nélkül tudta a nagyszabású fejlesztést megvalósítani.
— A II. kerületi önkormányzat nyerte el a
fôvárosi kerületek közül a legnagyobb támogatást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007
végén kiírt pályázatán. Összesen 988 millió
forinttal támogatták a bel-budai városrész-

központ fejlesztését. Ebbôl az összegbôl és a
kerületi, 370 millió forintos önerôbôl összesen 1,35 milliárd forint állt rendelkezésre ahhoz, hogy a zsúfolttá vált városrészt a kerület
élhetô, szerethetô és biztonságos területté
alakítsa.
A polgármester külön köszönetét fejezte ki
Szalai Tibor jegyzônek, aki az elmúlt években
törvényi kötelezettségén messze túlmutatóan
mindent megtett a fejlesztés megvalósulásáért.
Az ünnepség díszvendégeként Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes meghatottan
beszélt arról, hogy bel-budai lakosként különösen nagy örömmel fogadta az elkészült fejlesztést.
— Az igazi hazaszeretet akkor hiteles, ha
helyi lokálpatriotizmusra épül, ha szerethe-

MI T S ZÓ L H O ZZÁ?

MESICS KATALIN: Az utcában van irodánk, így végig nyomon követhettem,
hogyan épül a Lövôház utca. Jó érzés
tölt el most, hogy átadták. A városlakóknak valóban szükségük van hasonló terekre. Reméljük, hogy a szemetelés nem
lesz úrrá az utcán. Ha már megépül, megszépül, vigyázzunk rá, próbáljuk megôrizni a rendet. Biztos, hogy az ügyfeleimmel is kiülünk majd egy-egy megbeszélésre, ha jó az idô.

SCHÖNNER ÁGNES: Tényleg örülünk,
hogy megújult az utca, mert a pihenôpadjaival, szökôkútjával és a kis üzleteivel a közösségi élethez tökéletes. Korábban a szomszéd utcában laktam, és most is gyakran sétálunk a környéken egyéves ikreimmel. Eddig leginkább a Millenárison töltöttük az
idôt, de mostantól még szívesebben jövünk
majd a Lövôház utcába. Fôleg jövô nyáron,
ha már a kisbiciklit is használni tudják a gyerekek.

BORBÉLY ANNA ÉS VARGHA ANDRÁS:
Mi a megújult területen lakunk, úgyhogy
közvetlen haszonélvezôi vagyunk a bel-budai városrész átalakításának. A Keleti Károly
utcában úgy tapasztaljuk, hogy csillapodott
a forgalom, és mintha a levegô is jobb lenne. A Lôvôház utca tényleg egy olyan hely
lehet, ahol érvényesülhet a közösségmegtartó erô. Csak reméljük, hogy kellôen felnôttünk ahhoz, hogy vigyázzunk a megszépült
környezetre.
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épültek a megújult városrészközpontban
tô, kellemes hangulat teszi élhetôvé lakóhelyünket. Bel-Buda agóraszerû, polgári léptékû, új közösségi tereivel ilyen hellyé vált.
Bölcs döntés volt az önkormányzat azon nemrég meghozott rendelete is, hogy a kerthelyiségek mûködését éjjel 11 óráig engedélyezi.
A térªgyelô kamerák felszerelésével pedig
még biztonságosabbá tették a környéket —
tette hozzá a magyar kormány miniszterelnök-helyettese.
A bel-budai városrészközpontban sétálóutca és csillapított forgalmú útszakaszok kialakításával, továbbá patinás hangulatot idézô
kandeláberek elhelyezésével a fôváros egyik
legszebb és legkellemesebb környéke jött létre a Millenáris körül. Az önkormányzat vezetésének a terület fejlesztésével az volt a célja,
hogy Budának ez a része valódi, közösségi terekkel teli, élhetô városrészközponttá váljon.
Az egyik leglátványosabb változás, hogy sétálóutcává alakították a Lövôház utca Fény és Káplár utca közötti szakaszát, ahol kisebb boltok,
kávéházak és éttermek várják a vendégeket.
Budapest egyik legszebb tere lett a megújult Mechwart liget. A park új arculatot kapott, a régi helyére egy háromszintes, 21 méter átmérôjû új szökôkút épült, a növényzet
és a játszóterek is teljesen megújultak. Több
utcát és utcaszakaszt — a Lövôház utca Káplár
és Ezredes utca közötti részét, a Marczibányi
tér déli oldalát, valamint a Keleti Károly utcát — csillapított forgalmúvá alakították a biztonságosabb gyalogosközlekedés érdekében.
Ezzel egyidejûleg teljes egészében megújult a
Kis Rókus utca. Két országos hírû intézmény,
a Központi Statisztikai Hivatal közel százötven éves könyvtára és a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ felújításával, kibôvítésével
a kerületi kulturális és közösségi szolgáltatások körét szélesítették. A KSH Könyvtárral
kötött megállapodás értelmében a kerületi
polgárok mostantól ingyenesen vehetik
igénybe az ország egyik leggazdagabb gyûjteményének szolgáltatásait. A Krisztus Királytemplom lépcsôjének felújításával befejezôdött a mûemléki környezet teljes helyreállítása. A bel-budai városrészközpontban új kerékpártárolókat helyeztek ki, korszerû és
energiatakarékos lett a közvilágítás, és a kilenc térªgyelô kamerából álló rendszer telepítésével a közbiztonság is jelentôsen javulhat a környéken.
— Az elmúlt négy évben arra törekedtünk —
mondta Láng Zsolt —, hogy otthonos, szép és
biztonságos környezetet teremtsünk a kerületieknek. Bel-Buda rehabilitációjával sikerült a
kerület e fontos, sokak által lakott és látogatott
részén is szerethetô és élhetô tereket kialakítanunk.
Ld

Az elvégzett munkák nagyságrendjérôl:
több mint 18 000 m² díszburkolatot, további 5000 m² új útburkolatot fektettek
le, a megújuló útszakaszokon több százezer követ építettek be, megújult mintegy 1,3 hektár zöldterület, emellett 670
m² új zöldfelület is létrejött. 75 új fát ültettek, 9300 új cserjét, 10 000 tô egynyári és 1800 évelô növényt, valamint
5092 m² felületû gyepet telepítettek.
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Szavazókörök
Szavazókör
száma

Szavazókör címe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bem J. tér 2.
Medve u. 5–7.
Medve u. 5–7.
Medve u. 5–7.
Varsányi I. u. 32.
Marczibányi tér 5/a
Marczibányi tér 5/a

8.

Marczibányi tér 1.

9.

Marczibányi tér 1.

10.

Fillér u. 29.

11.

Marczibányi tér 1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Kapás u. 55.
Ady E. u. 3.
Keleti K. u. 37.
Keleti K. u. 37.
Ady E. u. 3.
Áldás u. 1.
Áldás u. 1.
Áldás u. 1.
Törökvész út 18.
Törökvész út 18.
Lajos u. 1–5.
Lajos u. 1–5.
Lajos u. 1–5.
Ürömi u. 64.
Ürömi u. 64.
Ürömi u. 64.
Törökvész út 67.
Pitypang u. 17.
Törökvész út 67.
Pitypang u. 17.
Felvinci út 6–8.
Fillér u. 70–76.
Fillér u. 70–76.
Érmelléki út 12.
Pasaréti út 41.
Pasaréti út 41.
Fillér u. 70–76.
Törökvész út 48.
Törökvész út 48.
Fenyves u. 1.
Fenyves u. 1.
Pasaréti út 191–193.
Pasaréti út 191–193.
Pasaréti út 191–193.
Budenz J. út 20–22.
Budenz J. út 20–22.
Budenz J. út 20–22.
Pasaréti út 191–193.
Pitypang u. 17.
Pitypang u. 17.
Pitypang u. 17.
Hûvösvölgyi út 133.
Hûvösvölgyi út 12/b
Hûvösvölgyi út 12/b
Budenz J. út 20–22.
Budakeszi út 51.
Hûvösvölgyi út 133.
Máriaremetei út 71.
Kossuth L. u. 17.
Kossuth L. u. 17.
Máriaremetei út 71.
Kútföldi út 1.
Kossuth L. u. 17.
Szabadság u. 23.
Szabadság u. 23.
Máriaremetei út 185.
Máriaremetei út 185.
József Attila útja 68.
Hímes u. 3.
Templom u. 2–10.
Templom u. 2–10.
Templom u. 2–10.

BUDAI POLGÁR

A helyi választási iroda hírei
Intézmény neve
Gondozási Központ
Csik F. Ált. Isk. és Gimn.
Csik F. Ált. Isk. és Gimn.
Csik F. Ált. Isk. és Gimn.
Bölcsôde
Mûvelôdési Központ
Mûvelôdési Központ
Kodály Z. Ének-zenei Ált. Isk. és
Gimn.
Kodály Z. Ének-zenei Ált. Isk. és
Gimn.
Százszorszép Óvoda
Kodály Z. Ének-zenei Ált. Isk. és
Gimn.
Berczik Sára Budai Táncklub
Szent Angéla Ált. Isk. és Gimn.
II. Rákóczi F. Gimn.
II. Rákóczi F. Gimn.
Szent Angéla Ált. Isk. és Gimn.
Általános Iskola
Általános Iskola
Általános Iskola
Kézmûves Óvoda
Kézmûves Óvoda
Than Károly Gimn.
Than Károly Gimn.
Than Károly Gimn.
Újlaki Általános Iskola
Újlaki Általános Iskola
Újlaki Általános Iskola
Általános Iskola
Általános Iskola
Általános Iskola
Általános Iskola
Káldor Miklós Kollégium
Általános Iskola
Általán os Iskola
Óvoda
Bölcsôde
Bölcsôde
Általános Iskola
Móricz Zsigmond Gimn.
Móricz Zsigmond Gimn.
Általános Iskola
Általános Iskola
Szabó Lôrinc Ált. Isk. és Gimn.
Szabó Lôrinc Ált. Isk. és Gimn.
Szabó Lôrinc Ált. Isk. és Gimn.
Budenz József Ált. Isk. és Gimn.
Budenz József Ált. Isk. és Gimn.
Budenz József Ált. Isk. és Gimn.
Szabó Lôrinc Ált. Isk. és Gimn.
Általános Iskola
Óvoda
Óvoda
Gesztenyéskert Óvoda
Budagyöngye Bölcsôde
Budagyöngye Bölcsôde
Budenz József Ált. Isk. és Gimn.
Magyar Filmlabor Kft.
Gesztenyéskert Óvoda
Remetekertvárosi Ált. Iskola
Waldorf Ált. Isk. és Gimn.
Waldorf Ált. Isk. és Gimn.
Remetekertvárosi Ált. Iskola
Közösségi Helyiség
Waldorf Ált. Isk. és Gimn.
Klebelsberg Ált. Isk. és Gimn.
Klebelsberg Ált. Isk. és Gimn.
Óvoda
Óvoda
Vendéglô
Cserkészház
Klebelsberg Kuno Mûv. Központ
Klebelsberg Kuno Mûv. Központ
Klebelsberg Kuno Mûv. Központ

Szavazás helye azok számára, akiknek a személyi
igazolványában vagy lakcímigazolványában lakcímként csak Budapest, II. kerület szerepel: 3. sz.
szavazókör, Csik Ferenc Általános Iskola, Medve
u. 5–7. Kisebbségi képviselôk választására kijelölt szavazókör címe: 800. sz. szavazókör, Hûvösvölgyi út 12/b, Budagyöngye Bölcsôde.

A névjegyzékbe felvett választópolgárok 2010. október 3-án vasárnap 6 óra és 19 óra között
adhatják le szavazatukat a részükre kézbesített értesítôn feltüntetett szavazóhelyiségben.
Kevesebb választókerület, megváltozott szavazókörök
A módosult jogszabályi rendelkezések miatt az egyéni választókerületek száma és földrajzi határai mellett
a korábban kialakított szavazókörök is megváltoztak. Mindez azzal jár, hogy a választópolgárok egy része a korábbi választások alkalmával megszokottól eltérô szavazókörben voksolhat. Erre tekintettel kérik, hogy mindenki fokozottan ellenôrizze a választási értesítôn feltüntetett szavazókör címét. További információ: www.masodikkerulet.hu címen, valamint a 346-5473-as telefonszámon, amely hétfôtôl
csütörtökig 8–16, pénteken 8–13 óráig hívható.

Szavazás igazolással
Igazolással azok a választópolgárok szavazhatnak, akik a bejelentett magyarországi állandó lakóhelyük mellett 2010. június 16-ig bejelentett tartózkodási helyet is létesítettek. Ezen választópolgárok — döntésük szerint — a bejelentett tartózkodási helyükön adhatják le voksukat,
amennyiben rendelkeznek az állandó lakóhelyük szerint illetékes helyi választási iroda által kiadott igazolással. Igazolással szavazni csak az igazoláson feltüntetett szavazókörben lehet. Az
igazolás kiadását követôen nincs mód annak visszavonására.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésôbb 2010. október 1-jén 16 óráig lehet
kérni az állandó lakóhely szerinti Helyi Választási Iroda vezetôjétôl. Igazolás kérhetô ajánlott levélben is úgy, hogy a kérelem legkésôbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen az állandó lakóhely
szerinti Helyi Választási Irodához. Az igazolás iránti kérelemhez szükséges formanyomtatvány letölthetô a www.valasztas.hu internetes portálról vagy beszerezhetô bármelyik választási irodától. A
formanyomtatvány használata nem kötelezô, azonban megkönnyíti a jogszabályban elôírt tartalmi
követelmények betartását.
A választópolgár az igazolás birtokában a szavazás napját megelôzôen a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetôjétôl, a szavazás napján pedig az igazolásban feltüntetett szavazókör szavazatszámláló bizottságától kérheti felvételét a névjegyzékbe.
Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon lakóhelyüktôl távol, de nem a bejelentett tartózkodási helyükön tartózkodnak, nem szavazhatnak.
A szavazáshoz szükséges okmányok
A választópolgárok a következô érvényes igazolványok bemutatását követôen adhatják le szavazatukat:
n a lakcímet is tartalmazó, „régi típusú” személyazonosító igazolvány (amely önmagában jogosít
szavazásra) n vagy lakcímigazolvány („lakcímkártya”) és a következô okmányok egyike: személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követôen kiállított, kártya-formátumú vezetôi engedély.
Kérik a választópolgárokat, hogy okmányaik érvényességi idejérôl a szavazás napját megelôzôen gyôzôdjenek meg!
Az igazolással rendelkezô választópolgároknak a szavazáshoz igazolásukat is be kell mutatniuk,
feltéve, hogy elôzetesen nem kérték felvételüket a névjegyzékbe.
A települési kisebbségi önkormányzati képviselôk választása
A települési kisebbségi önkormányzat képviselôinek választását ugyancsak 2010. október 3-án tartják. A választópolgárok kizárólag a lakóhelyükön jogosultak szavazni, igazolás kiadására nincs
lehetôség. Ugyancsak az általánostól eltérô szabály, hogy a kisebbségi jelöltekre ajánlás nem gyûjthetô, illetve nem adható le.
Azok a választópolgárok, akik a 2010. július 15-ig benyújtott kérelmük alapján szerepelnek a kisebbségi választói névjegyzékben, a II. ker. Hûvösvölgyi út 12/b sz. alatti 800. sz. szavazókörben
voksolhatnak a kisebbségi jelöltekre. A szavazólapon az adott kisebbség valamennyi jelöltjét feltüntetik, kisorsolt sorrendben. Szavazni legfeljebb négy jelöltre lehet.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA. Személyes ügyintézés: az Ügyfélszolgálati Központ helyiségében
(1024 Budapest, Margit krt. 47–49.). Ügyfélfogadás: hétfô: 8.00–12.15, 13.00–18.00, kedd: 8.00–12.15,
13.00–16.00, szerda: 8.00–12.15, 13–16.30, csütörtök: 8.00–12.15, 13.00–16.00, péntek: 8.00–15.00.
Ebédidô pénteken nincs.Levelezési cím: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Általános telefonos tájékoztatás: 346-5561, 346-5473, 346-5604, 346-5606. Névjegyzékkel, értesítôvel, utcajegyzékkel, igazolás kiadásával, szavazóhelyiségek címével kapcsolatos tájékoztatás:
346-5617, 346-5620, 346-5616.

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG minden hétfôn és csütörtökön 13 órától ülésezik a Polgármesteri Hivatalban. A bizottság elérhetôsége: e-mail: szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu, tel.: 06 30 560-3928,
fax: 346-5409. A bizottság határozatai megtekinthetôk a www.masodikkerulet.hu honlapon.
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Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket, hogy ajánlószelvényeik leadásával támogatták a kerületben induló Fidesz—KDNP polgármesterjelöltjét és önkormányzati képviselôjelöltjeit.
Jelöltjeinkkel az alábbi helyszíneken találkozhat: Szerdánként 16–18 óra között a Budagyöngye Bevásárlóközpont és a Rózsadomb Center elôtt, csütörtökönként 16–18 óráig a Pasaréti téren és a Margit körút—Keleti
Károly utca keresztezôdésénél, péntekenként 15–18 óra között a Fény utcai piac bejáratánál és a Hidegkúti Végállomáson, szombat délelôtt 9–12 óra között pedig a Széphalom Bevásárlóközpont elôtt, a Fény utcai piac bejáratánál, továbbá az Árpád fejedelem úti MDF piacnál.
Választási irodánk (Keleti Károly u. 13/b; Tel.: 212-5030) munkatársai továbbra is szeretettel várnak minden érdeklôdôt.
Köszönettel és tisztelettel:
A Fidesz — Magyar Polgári Szövetség II. kerületi Szervezete

A Fidesz—KDNP jelöltjei a II. kerületben:
n POLGÁRMESTERJELÖLT: DR. LÁNG ZSOLT
n Egyéni önkormányzati képviselôjelöltek: 1. vk.: Ernyey László; 2.vk.: Schanda Tamás; 3. vk.: Kaposi Péter; 4. vk.: Némethy Béla; 5. vk.: Riczkó Andrea; 6. vk.: Gárdos Pál; 7. vk.: Lánszki Regô; 8. vk.: Dömök Lászlóné; 9. vk.: Dr. Gór Csaba; 10. vk.: Dankó Virág; 11. vk.: Legény Béla; 12. vk.:
Dr. Csabai Péter; 13. vk.: Bándy Péter; 14. vk.: Skublicsné Manninger Alexandra.

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönjük, hogy ajánlószelvényeikkel támogatták a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselôjelöltjeit! A II. kerület teljes megtisztulásához, kérjük, szavazataikkal is támogassanak minket október 3-án, hogy a jobboldal közös munkáját a kerületért és Budapestért ne gátolhassa semmi az önkormányzatokban! Lakossági fórumainkról és kerületi választási programunkról a www.jobbik02.hu címeken és az alábbi helyszíneken kaphat bôvebb felvilágosítást.
Találkozási pontok képviselôjelöltjeinkkel:
n Moszkva tér — Jobbik „kocka”: minden hétköznap 6.30-tól 20 óráig n Fény utcai piac, felsô bejárat: péntek 14–17 óráig, szombat 9–12 óráig
Ne feledjék: EGY CSALÁD — EGY RADIKÁLIS VOKS ... a teljes megtisztulásért!
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Legyen más a politika!
Nagyon köszönjük mindazon választópolgároknak a támogatást, akik a Lehet Más a Politika részére juttatták el ajánlószelvényüket. Ezzel megadták a lehetôséget arra, hogy Budapest már régóta esedékes megújításának tiszta lappal kezdhessünk neki. A Lehet Más a Politika képviselôjelöltje, polgármesterjelöltjei és fôpolgármester-jelöltje a biztosíték arra,
hogy ne az elmúlt húsz év gyakorlata folytatódjon a város és a kerület vezetésében.
A II. kerületben különösen fontosnak tartjuk a budai hegység védelmét, a zöldfelületek megóvását, amely közös érdekünk. Ezért szigorúan fel
kívánunk lépni a szabálytalan, illetve szabályos, de a helyi lakosokat ªgyelmen kívül hagyó, kizárólag a befektetôk érdekeit szolgáló beépítések ellen. További támogatásukkal új korszak kezdôdhet el a kerület és Budapest életében. Az LMP-re leadott szavazataikkal olyan képviselôjelölteket
és polgármesterjelölteket támogatnak, akik a városért akarnak tenni, és ehhez rendelkeznek is a megfelelô tudással és szakértelemmel.
Kérjük, szavazataikkal támogassák jelöltjeinket a kerületben és fôpolgármester-jelöltünket, Jávor Benedeket!
Kovács Márton, az LMP II. kerületi polgármesterjelöltje

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MSZP a II. kerületben Dr. Molnár Zsolt országgyûlési képviselôt indítja polgármesterjelöltként. Önkormányzati jelöltjeinkrôl részletes információt az irodán, illetve tájékoztató anyagainkban találnak. Egyéni
képviselôjelöltjeink: 1. vk.: György Domonkos, 2. vk.: Ôrsi Gergely, 3. vk.: Aitner Marcell, 4. vk.: Löfºer Gábor, 5. vk.: Szûcs Attila, 6. vk.: dr. Varga Elôd Bendegúz, 7. vk.: Rataj János, 8. vk.: Kunhalmi Ágnes, 9. vk.: dr. Loránd Gergely, 10. vk.: dr. Horváth
Márton András, 11. vk.: Andóczi-Balogh Mária, 12. vk.: Besenyei György, 13. vk.: Nagy Julianna, 14. vk.: Besenyei Zsóªa.
Jelöltjeinkkel találkozhat péntekenként 14–17 óra között, szombatonként pedig 9–12 óra között a Fény utcai Piac
bejáratánál.
Köszönjük a nekünk adott több ezer ajánlószelvényt! Továbbra is számítunk a támogatásukra, szavazatukra!
Az MSZP II. kerületi Szervezete

Tisztelt Választópolgárok!
A Szabad Európa Társaság alapítói többségükben második kerületi lakosok. Fontos számukra, hogy az egyesület szellemisége szûkebb környezetünkben is teret kapjon. Mindehhez támogatókat leltünk a Budai Liberális Klub önkormányzati
képviselôi között, akiknek évtizedes önkormányzati tapasztalatait szeretnénk hasznosítani. Amennyiben fontosnak tartják a gondolatok sokszínûségét és az Európában már sikerrel kipróbált technikák hasznosítását, akkor kérjük, szavazatukkal támogassák a jelöltjeinket!
A Budai Liberális Klub legközelebbi rendezvényét 2010. szeptember 13-án hétfôn 19 óra kezdettel tartja a klub irodájában: 1027 Margit
krt. 48., I. emelet. Témája: A Fidesz-kormány elsô 100 napja. Vendégek: Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, Török Gábor politológus,
Hankó Faragó Miklós volt országgyûlési képviselô.
Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétköznap 9–18 óráig, szombaton
8.30–13.30 óráig tart nyitva (1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/b,
telefonszám: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz második kerületi szervezete szeptemberben keddenként
16–18-ig (1024 Budapest, Keleti Károly
u. 13/b). Idôpont-egyeztetés az aktuális hét hétfôjéig a 212-5030-as számon.

KÉT HÉT

BUDAI POLGÁR

Elkészült a budaligeti
csapadékvíz-elvezetô rendszer
Pesthidegkút budaligeti területe a vízkárokkal leginkább veszélyeztetett része kerületünknek. A II. kerületi önkormányzat a térség alapvetô problémájának megoldása érdekében uniós támogatást igénybe véve csapadékvíz-elvezetô infrastruktúrát épített ki öszszesen 9,6 km hosszúságban. Ezzel mintegy
5200 lakost érintô területen oldódtak meg a
csapadékvíz okozta problémák. A Budapest

út), keletrôl Széphalom (Máriaremetei út),
délrôl Máriaremete, nyugat-északnyugatról
Budapest határolja. A tervezési terület két
természetes vízfolyás, az Ördögárok és a Hidegkúti árok (más néven Paprikás-patak) vízgyûjtôterülete.
A mûszaki tervek a korszerû, úgynevezett
vízelvezetés-vízvisszatartás koncepció szerint készültek. A célirányosan megtervezett,

Augusztus 28-án a Hidegkúti Fesztivál keretében
Csabai Péter VÖK-elöljáró tájékoztatta
a budaligetieket és a sajtó megjelent képviselôit
az elkészült beruházásról

A 44 utcát érintô fejlesztés keretében zárt
csatornák, nyílt elvezetôk és szikkasztóárkok
épültek, amelyek a Paprikás-patakba vezetik
a csapadékvizet.

II. kerület belterületi csapadékvíz elvezetése
címû projekt (Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyûjtés KMOP-2007-3.3.1B.) keretében a beruházás a Jegenye-völgyi árok, Hidegkúti út, Máriaremetei út, Hímes utca, Géza fejedelem útja, Mátra utca, Gyöngyvér utca, Elôd vezér utca, Koppány vezér utca által
határolt területen valósult meg. Hidegkútnak
ezen a részén már évek óta komoly gondot
okozott a hirtelen lezúduló csapadék elvezetésének hiánya. A problémát a másfél évtizede
gyûjtött és dokumentált bejelentések, valamint lakossági fórumokon elhangzott felszólalások jelezték.
A 648 millió forintból elkészült, összesen
44 budaligeti utcát érintô fejlesztés keretében zárt csatornák, nyílt elvezetôk és szikkasztóárkok épültek, amelyek a Paprikás-patakba vezetik a csapadékvizet. Az érintett területet észak-északkeletrôl Ófalu (Hidegkúti

a település jellegéhez illeszkedô, gondosan
megépített vízrendezési létesítmények összegyûjtik, lassítják és levezetik a csapadékvizet.
Az építkezést az önkormányzat 90%-os
arányban uniós forrásból valósította meg:
584 737 000 Ft támogatást nyert el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív
Programjának keretében, amelyre 2008ban pályázott.
A mintegy 9,6 km hosszúságú létesítménybôl megépült rendszer közel száz iszapfogó
elemet is magába foglal majd. Az iszapfogókat, amelyek az iszap mellett a szemetet is kiszûrik, a csatornák elé építették be, így a zárt
rendszerbe már tiszta víz érkezik.
A nyílt elvezetô árkok tisztán tartása a beruházó önkormányzat és az itt élôk közös felelôssége és feladata. A II. kerületi önkormányzat kötelezettséget vállal a teljes rendszer karbantartására és tisztítására, de az itt élôknek
is ügyelniük kell arra, hogy a nyílt színi szikkasztóárkokban ne halmozódjon fel a szemét
és a hordalék.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 29.)
hétköznaponként 12–16 óráig tart nyitva. A napközben hívható telefonszám:
06 30 769-8359, e-mail: 2ker@
kdnp.hu.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fazekas utca 19–23.)
hétfôtôl péntekig 8–18 óráig tart nyitva. Tel.: 212-2978, e-mail: bb02@
mszp.hu.

A BUDAI LIBERÁLIS KLUB IRODÁJA (1024 Budapest, Margit körút
48., I. emelet) hétköznapokon 17–19
óráig tart nyitva, tel.: 201-0453;
www.blk.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fô u. 63–65., III/3.)
hétköznap 10–18-ig tart nyitva. Telefon: 785-7808, 06 70 379-9705;
www.jobbik02.hu, info@jobbik02.hu.

JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCSADÁS: minden hónap elsô hétfôjén 18–20-ig. Idôpont-egyeztetés:
785-7808, 06 70 379-9705.

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlési képviselô (2 vk.) következô fogadóóráját szeptember 30-án 17.30tól tartja a Pesthidegkúti Közösségi
Házban (1028 Budapest, Máriaremetei
út 37.)

ORSZÁGHÁZ-LÁTOGATÁS

október 11-én. Október 6-ig jelentkezhetnek a 441-5484-es telefonszámon
vagy a viviana.vida@parlament.hu email címen névvel, elérhetôséggel, idôpont megjelölésével. Az elsô 30 fô jelentkezését tudják elfogadni.

Ingyenes veszélyeshulladék-gyûjtés
Két helyszínen tart ingyenes lakossági veszélyeshulladék-gyûjtô akciót a II. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Irodája. A háztartásokban összegyûlt veszélyes anyagokat szeptember 11-én szombaton 8–12 óra között lehet leadni. Pesthidegkúton a Máriaremetei út 80. szám melletti területen (a mentôállomással szemben) várják a
lakókat. A másik helyszín pedig az önkormányzat papkerti parkolója (Rómer Flóris u. 4/a,
a Magyar Autóklub épületénél). A parkolóba gépkocsival a sorompón keresztül, ingyenes
jegyváltással lehet bejutni és három órán keresztül térítésmentesen várakozni.

2010/18 — szeptember 3.

KÉT HÉT
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Egyedülálló informatikai rendszer a környezetvédelemért
A II. Kerületi Önkormányzat uniós pályázati
támogatással és saját forrásból létrehozta
az országszerte egyedülálló fakataszterrendszert és az e-környezetvédelmi
szolgáltatását. A rendszer a lakosságot is
szolgálja, és a szakemberek számára is
elônyt jelent: lehetôvé teszi a gyors és
hatékony elemzések, térképi lekérdezések
elvégzését.

Láng Zsolt polgármester a rendszert ismertetve elmondta: négy évvel ezelôtti programjának hangsúlyos része volt, hogy a kerületünket jellemzô zöldfelületek hosszú távon is
megmaradjanak.
— A környezetvédelem nagyszerû eszköze
lesz a most kialakított informatikai rendszer. A
legªgyelemreméltóbb eleme az úgynevezett fakataszter, amelynek segítségével naprakészen
nyomon követhetô a Polgármesteri Hivatal és a
lakosság számára is az örvendetesen nagy számú kerületi kezelésû faállomány állapota. A fejlesztés hozzájárul a kerület természeti értékeinek védelméhez, és a lakosok is aktívabban vehetnek részt a környezetük megóvásában — tette hozzá a polgármester. A létrehozott új informatikai rendszer megvalósításával egységes
környezetvédelmi adatbázis jött létre, amely
szeptember elejétôl teljes körûen, mindenki
számára elérhetô a kerület honlapjáról nyíló
Adatvagyon Portálon keresztül.
Fakataszter
A II. Kerületi Önkormányzat felmérte a gondozásában levô közel húszezer, közterületen
álló fa állapotát a gyökérzettôl a lombkoronáig, azok koordinátáit, címét, nevét, jellemzôit, illetve minden fáról fénykép is készült. A
teljes adatbázis az interneten is hozzáférhetô, így a lakosok megismerhetik, nyomon követhetik a közvetlen környezetükben lévô
fák állapotát. Ennek köszönhetôen könnyebben megelôzhetôk a balesetek, személyi és
vagyoni károk. A lakosság, a civil szervezetek, de a hatóság is tájékozódhat minden
egyes kerületi kezelésû fáról.
A fakataszterhez kapcsolódva beszerezték
a kerületet ábrázoló nagyfelbontású, az Adatvagyon Portálon keresztül megtekinthetô
friss ortofotókat, a fák lombos és lombnélküli állapotában is.
Online bejelentés
Az önkormányzat környezetvédelmi munkája során nagymértékben számít a lakosság

közremûködésére is. Az új rendszer segítségével a lakosok számítógépen vagy akár mobiltelefonon a környezetükre vonatkozó bejelentéseket tehetnek, például üzemképtelen
gépjármûvek, illegális hulladék, allergén gyomok, szabálytalan közterület-használat esetén. A bejelentések automatikusan eljutnak
az illetékes hatósági személyhez, aki a bejelentés ellenôrzését követôen azonnal meg
tudja kezdeni a munkáját.
A funkciók elérhetôk a kerület honlapján
az „Online Bejelentô”-re kattintva vagy közvetlenül a www.masodikkerulet.hu/ekornyezet
címet beírva.
Hatósági adatállományok
Más hatóságok környezetvédelmi adatai is
megjelennek az adatbázisban és a kerület térképén. Így például olyan adatbázisokhoz is
hozzáférhetünk, mint a kerületben keletkezô
vagy itt kezelt hulladékok adatai, kerületi légszennyezettség, a helyi telephelyek kibocsátási adatai, de akár a védett természeti értékekrôl is tájékozódhatunk.
Közterület-felügyelôk támogatása
A környezetvédelmi feladatok ellátása során
a közterület-felügyelôk mobiltelefonok segítségével a helyszínen is elérik a hivatali rendszereket, adatbázisokat, ellenôrizni tudják a
lakossági bejelentéseket. A mára általánossá
váló funkciók — mint a GPS-koordináta lekérdezési, illetve a fényképkészítési lehetôség, internetkapcsolat, nagy felbontású képernyô — hasznos eszközt biztosítanak a felügyelôknek, ezáltal azonnali és megalapozott
döntéseket tudnak hozni helyszíni munkájuk során. Az új online-rendszerrel egy
olyan egységes környezetvédelmi adatbázist

hoztak létre, amely hatékonyan támogatja az
önkormányzat, a lakosság, a hatóságok, a
szakmai és a civil szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos munkáját és kezdeményezéseit. Egyszerûbb lesz például egy-egy
probléma bejelentése, jelzése a Polgármesteri Hivatalnak, és így a megoldás is hamarabb
érkezik. Azok, akiknek mobiltelefonján Windows operációs rendszer fut, a fenti internetcímen letölthetnek egy olyan célalkalmazást,
amely a fenti funkciók elérését webböngészô
használata nélkül, könnyen áttekinthetô felületen is lehetôvé teszi. A naprakész adatoknak köszönhetôen egy-egy építkezés munkálatai sem károsítják majd felszín alatti természeti értékeinket.
Ld
„A II. Kerületi Önkormányzat környezetvédelmi tájékoztatási, online bejelentési
és lekérdezési és döntéstámogató rendszere” (KMOP-3.3.4/C-2008-0006) elnevezésû projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társªnanszírozásával 92,59 millió
forint támogatásból, továbbá 7,41 millió Ft önerôbôl valósult meg.
A 2009. május 5-tôl 2010. szeptember 15-ig tartó projekt összköltsége
százmillió forint.

Jelentsük a hiányzó és megrongált utcanévtáblát!
Az önkormányzat idén is igyekszik minél több hiányzó utcanévtáblát pótolni. A hivatal kéri
a lakókat, hogy tegyenek bejelentést, ha hiányzó tábláról szereznek tudomást. A jelzéseket
egész évben folyamatosan fogadják, majd városrészenként csoportosítva megküldik a táblák készítésével megbízott vállalkozónak, aki a lehetô legrövidebb idôn belül elkészíti és felszereli a városrész hangulatához illeszkedô tûzzománc névtáblákat.
Bôvebb információ és bejelentés: Lázár Éva, telefon: 346-5411, e-mail: lazar. eva@masodikkerulet.hu e-mail címre.
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Új tanév: több férôhely, megújult környezet
Visszavonhatatlanul elbúcsúzott a nyár,
a gondtalan pihenés és töltôdés
idôszaka. A gyerekek még csak pár
napja ültek vissza az iskolapadba,
tanáraik, igazgatóik már az utóbbi
hetekben készültek arra, hogy mindenki
számára zökkenômentesen induljon az
új iskolaév. A Mûvelôdési Iroda
vezetôjét, Ötvös Zoltánt és helyettesét,
Pálos Annamáriát az idei tanév
újdonságairól kérdeztük.

— Több változás és új kezdeményezés jellemzi az elôttünk álló tanévet — mondta Pálos Annamária. — A közoktatási törvény változásai —
a buktatás, valamint az osztályozás, mint a szöveges értékelés alternatívájának visszaállítása
— mindenkit érintenek, és az iskolákra a pedagógiai programok újrafogalmazását róják feladatul. Sikeresen zárultak a Társadalmi Megújulás Operatív Programjának pályázatai.
Fontos lépés, hogy szeptember elsejétôl valamennyi óvodánkban és iskolánkban felmenô rendszerben ellátják a sajátos nevelési igényû gyerekeket, de ebben a tanévben csak öt
iskolába jelentkezett ilyen tanuló. Az ô iskolai ellátásukat gyógypedagógusok segítik
majd, akik részben a rendes tanórán, részben személyre szabott rehabilitációs órán segítik, fejlesztik a rászorulókat.
Szeptembertôl már iskoláinkban is szelektíven gyûjtik majd a hulladékot, a speciális
edényeket már elhelyezték az épületekben.
Az intézmények gazdaságos mûködtetése
érdekében átszervezések várhatók. Ennek keretében a Mûvelôdési Iroda kibôvül egy gazdasági egységgel, valamint a Városfejlesztô
Zrt. is ellátna létesítménygazdálkodási feladatokat.
*
— Szintén újdonság az úgynevezett életvitelstratégia kidolgozása, amelyben partnerként
az iskolák és óvodák mellett a mûvelôdési
központok, a kerületi Rendôrkapitányság és
az ÁNTSZ is részt vesz — mondta Ötvös Zoltán
irodavezetô. — Ez egy komplex program,
amelynek a bûnmegelôzés, az egészségmegôrzés és a szabadidô hasznos eltöltése egyaránt
részét képezi.
Idén a tavalyihoz képest több család jelezte igényét gyermeke bölcsôdei, óvodai ellátására.
Bölcsôdéink 240 férôhelyére közel hatszáz
jelentkezés érkezett, bár ez — a dupla, sôt
tripla feliratkozás miatt — „csak” mintegy
négyszáz gyermeket jelent. A júniusban megnyitott Budagyöngye Bölcsôde nyolcvan gyermeket fogad, a novemberben nyíló „mobil”
bölcsôde újabb hatvan gyermeket vesz fel,
így idén összesen 140 férôhellyel bôvül a bölcsôdei ellátórendszer.
Kerületünkben is jellemzô tendencia,
hogy évrôl évre nô a negyedik évben is az óvodában maradó gyermekek száma. Így idén az
amúgy is sok jelentkezô mellett a tavalyi év-

Augusztus 25-én a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartott tanévnyitó vezetôi értekezletet a II. kerületi önkormányzat Mûvelôdési Irodája. A megjelent intézményvezetôket
Láng Zsolt polgármester köszöntötte, aki elismeréssel értékelte a kerületi pedagógusok
magas szakmai színvonalú munkáját. A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat,
ahogyan eddig, ezután is mindent megtesz az oktatási és nevelési intézményhálózat
megôrzéséért és fejlesztéséért.
Dankó Virág alpolgármester szintén méltatta az intézményvezetôk és kollégáik áldozatos munkáját, és a továbbiakban is ennek a példaértékû munkának és összefogásnak folytatását kérte az elôttünk álló feladatok megvalósításában.

hez képest kevesebb óvodást tudtunk felvenni. 580 férôhelyre 1033 gyermek jelentkezett. A pesthidegkúti városrész igényeit a mobil óvoda megépítése jelentôs részben megoldja. Továbbra is igen terhelt a Virág Árok
Óvoda körzete, az új épületben további húsz
gyermek felvételét vállalta az óvodavezetô, és
még húszan maradtak elôjegyzésben. A belsô
kerületrész férôhelygondjainak megoldása
érdekében három óvodában kezdeményeztük a csoportlétszám bôvítését. A fenntartó
önkormányzat döntése szerint új csoport indul a Bolyai, a Kitaibel és a Szemlôhegy óvodában, az utóbbi kettôben a tornaszobákat
kellett átmenetileg e célra átalakítani. A 97
új férôhellyel gyakorlatilag helyt tudtunk adni a fellebbezôk kérelmének. A Hûvösvölgyi
Gesztenyéskert Óvodában idôközben felszabaduló nyolc férôhelyre a Virág Árok Óvoda
körzetéhez tartozó gyerekek kerültek.
Az általános iskolákba is többen jelentkeztek?
A Törökvész Úti Általános Iskola alsó tagozatán iskolaotthonos oktatás folyik, ami igen
népszerû a szülôk körében. Ezzel is magyarázható, hogy idén több kis elsôs jelentkezett a

Törökvészbe. Emellett három sajátos nevelési igényû gyermeket is felvettek, így szükségessé vált, hogy a tervezett két elsô osztály helyett három induljon. A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola egy tanteremmel bôvült, ôk is több diákot tudnak fogadni.
A Fillér Utcai Általános Iskolában és a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban a napközis ellátásra nôttek meg jelentôsen az igények. Egyre több család kéri gyermeke teljes napi felügyeletét.
A tavalyi tanév folyamán megújult a Virág Árok Óvoda, a Hûvösvölgyi úton új bölcsôde létesült, folyamatosan szépül a Fillér
Utcai Általános Iskola. Mi várható idén?
A Fillér iskola felújítása a harmadik ütembe lépett. Jelen pillanatban is folyik a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium akadálymentesítése. Még ôsszel átadjuk
a hûvösvölgyi új mobil bölcsôdét, a tereprendezés és alapozás már elkészült. A következô
idôszak jelentôs beruházása a Bolyai Utcai
Óvoda villaépületének nagy rekonstrukciója
lesz.
Péter Zsuzsa

ISKOLAKEZDÉS SZÁMOKBAN. A 2010/2011-es tanévben összesen 5689 gyermek tanul a kerületi önkormányzat saját fenntartású általános iskoláiban, közülük 753 elsô osztályos. A legtöbb alsó tagozatos osztály maximális létszámmal, 26–30 tanulóval mûködik. A középiskolákban tizenkét tanulócsoportban, amelyek közül négy nyelvi elôkészítô
osztály, 384 tanuló kezdi meg a kilencedik évfolyamon tanulmányait, a három hatévfolyamos osztályba pedig kilencven diák nyert felvételt. Ebben a tanévben kapcsolódnak be
elôször felmenô rendszerben az integrálható sajátos nevelési igényû tanulók az elsô, ötödik és kilencedik évfolyamok osztályaiba.
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Ezerarcú szeptember
Iskolakezdés: hivatástudattal,
izgatottan, könnyû szívvel vagy épp
szívszorongva, talán kissé
elérzékenyülten is, sírással küszködve.
Mindenki — a szülôk, a gyermekek és
a tanárok is — másképpen élik meg ezt
az idôszakot.

Emlékszem még, mikor a nagyobbik lányom
ment elsô osztályba. Szülôként elôször álltam tanévnyitón, a sápadt szeptemberi napfényben összeszorult a szívem: felsejlett bennem az édes kis pufók arcocska a karomban,
késôbb a vékonyka kislány az óvoda kapujában, és most ott állt a sorban a „nagy” elsôs.
Késôbb aztán ugyanígy éreztem, mikor a
ªam kezdte el az iskolát, és idén biztosan sokan mások is így vannak ezzel. Arról kérdeztem a kerületünkben élô, dolgozó szülôket,
pedagógusokat és gyerekeket is, nekik hogyan kezdôdik az idei tanév.
Kíváncsiskodásom elején már alig volt hátra pár nap szeptember elsejéig. Gondoltam,
hogy Ágiéknál, ahol már három iskoláskorú
gyermek is van — a negyedik, a kis Matyi épp
tavaly született —, biztosan nagy a készülôdés. Tévedtem. Mint az édesanya mondta, a
nagylányok, akik már gimnazisták, inkább az
utolsó percre hagynak mindent — amúgy is
rövid a nyár, amíg lehet, jönnek-mennek a
barátnôkkel, osztálytársakkal. Inkább csak
neki vannak „félelmei”, hogy bizony, szorít
az idô. A tanszervásárlást évek óta rövidre
fogják, lehetôleg egy közeli, Kapás utcai kis
üzletben vásárolnak. Így lesz ez idén is. A tor-

nazsákok tartalma is hamar összejön, akad
bennük az édesanya által varrt tornanadrág
is, egyszerûen: tökéletes. Az iskola honlapjáról egyébként minden hasznos és szükséges
információhoz hozzá lehet jutni — mondja
Ági. Azt már tudják, hogy mikor lesz az évkezdô istentisztelet, a Veni Sancte. A többi részlet meg kiderül majd az elsô osztályfônöki
órán. Ilyen egyszerû ez?!
Andiéknál a gyerekek — Marci és Mara —
augusztus huszadika körül érkeztek haza a
nagyszülôktôl, a Balatonról. Már eszméltek,
hogy bizony, vége van a nyaralásnak. Kicsit
szomorúak is lettek emiatt, de azért kíváncsiak is, hogy vajon milyen lesz az új, ötödikes
tanterem, hogyan esik majd a felsô tagozat
méretesebb székein az ülés…, hogy „megvan-e” még Attila bácsi, akiért egy osztálynyi
gyerek és szülô „rajong”? A technika- és rajzdobozok kellékeit elôre beszerezték, a kinôtt
tornafelszerelés darabjait is pótolni kellett.
A füzeteket is — részben — megvették már. A
nyáron egyébként rengeteget bicikliztek,
strandoltak. — A gyerekek sokat voltak levegôn — meséli Andrea —, ôszintén, a suli szóba sem került. Sikerült viszont jól feltöltôdni, remélem, hogy kellô lendülettel kezdjük
az évet - bizakodik az édesanya.
A szülôk és gyerekek, ki-ki élethelyzete és
vérmérséklete szerint, készülôdnek. A mindenkori szeptemberi újrakezdés izgalmából
kiveszik részüket a pedagógusok is. A Vízivárosban élô Ilauszkyné Varga Enikônek ez a tanév igazi kihívással kezdôdik. Fejlesztôpedagógusként dolgozik egy negyedik kerületi általános iskola és gimnáziumban, idén szeptem-

A 2010/2011-ES TANÉV RENDJE. Az elsô tanítási nap 2010. szeptember elseje, az
utolsó tanítási nap 2011. június 15-e. Az iskola utolsó, befejezô évfolyamán az utolsó tanítási nap közép- és szakiskolákban 2011. április 29-e. Az ôszi szünet 2010. november 2tól november 5-ig tart, a téli szünet 2010. december 22-tôl 2011. január 2-ig, a tavaszi
szünet pedig 2011. április 21-tôl, április 26-ig.

bertôl igazgatóhelyettes lett. Az új pozíció
nagy elismerést jelentett számára. Mint
mondta, sok adminisztratív munkával is jár
— pótvizsga-jegyzôkönyvek készítésétôl a tantárgyfelosztáson keresztül az órarend kialakításának koordinálásán át egy sor további feladatot is jelent —, de az iskola jövôjét, ahol
annak idején tanári pályafutását kezdte, mindig is a szívén viselte. Abban bízik, hogy mostantól lehetôsége lesz többet tenni az intézményért, de azért az aktív fejlesztô munkától
sem válik meg teljesen, marad még heti pár
órája.
— Örülök, hogy lehetôséget kaptam erre a
feladatra, de egyben kihívásként is élem
meg. Senki sem születik vezetônek, ezt is tanulnom, gyakorolnom kell — fogalmaz az új
igazgatóhelyettes.
Komoly feladat elôtt áll a Medve utcai Csik
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanítónôje, Jaczkovits Miklósné Kati néni. Idén — immár sokadik alkalommal — újra elsô osztályosokat fog tanítani. — Egész nyáron erre készültem — kezdi Kati néni —, beszereztem a
kézmûves foglalkozáshoz szükséges alapanyagokat, színes krétát, papírt, bábjátékhoz ujjbábokat, és így tovább. Találtam egy remek,
gyermekjátékokról szóló új kiadványt is! Az
új osztályomban több gyermek nagyobb testvérét tanítottam már, sok lesz a „régi-új” ismerôs. Igyekszem sok-sok szeretettel, türelemmel fordulni a kis elsôsök felé — ez alapvetô dolog. Biztos vagyok abban, hogy ha elegendô szeretetet adok, akkor irányomban is
ezt tapasztalhatom meg. Nagyon fontos, hogy
megszeressék az iskolát, és késôbb is szeressenek majd tanulni. A kötôdési folyamat pedig nálam, rajtam keresztül kezdôdik, a segítségemmel indulhat el. Ha hiszi, ha nem, mikor én elsôs lettem, már tudtam, hogy tanító
néni leszek: olyan fantasztikus tanító nénim
volt, hogy ez magától értetôdött — teszi hozzá
mosolyogva Kati néni. — Ahhoz, hogy a gyerekek az elsô év során sikeresen legyûrjék az
esetleg felmerülô nehézségeket, elengedhetetlen a következetesség mind részemrôl,
mind a szülôk részérôl. Ezt hangsúlyoznom
kell, mert már régi tapasztalatom. Nemcsak
a gyermeknevelésben, de késôbb a tanulásban is rendszeresség, következetesség kell.
Nem árt, ha otthon is vannak olyan korlátok,
amelyekkel tisztában vannak már a legkisebbek is. Az iskolai környezetbe való sikeres beilleszkedéshez ez nagymértékben hozzájárul.
Úgy vélem, jó, hogy az alsó tagozatban másodiktól ismét lehet osztályozni, végsô esetben
buktatni. A szülôk és a gyerekek eddig is „lefordították” az írásos értékelést jegyre. A pályámat 1976-ban kezdtem, ezen idô alatt
mindössze egyetlen egyszer kellett megbuktatnom egy harmadikos kisªút. A szülôkkel
megbeszéltem, nem volt sértôdés, utóbb a javára vált, tôle tudom. A leendô kis elsôseimnek pedig azt üzenem: nincs mit félni, rengeteget fogunk játszani, mesélni, idôvel közöSz. E.
sen kirándulni, túrázni.
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Összefogás a fiatalok védelméért
Az önkormányzat együttmûködésre
kérte fel a II. kerületi
rendôrkapitányságot annak érdekében,
hogy szeptemberben megkezdôdjön
egy részletes bûnmegelôzési koncepció
elkészítése. A program, túlmutatva az
általános megfogalmazásokon,
segítséget nyújthat a kerületben élô
vagy tartózkodó leginkább
veszélyeztetett idôsebb és ªatal
generációnak.

A megvalósítás elôtt álló célokról és feladatokról Dankó Virág alpolgármester és Bucsek Gábor kapitányságvezetô fejtette ki nézeteit a kerületi oktatási és kulturális ágazat vezetôinek
közös értekezletén a Móricz Zsigmond Gimnáziumban augusztus végén. Az alpolgármester
fontosnak tartotta kiemelni: ha a rendôrséggel közösen készülô koncepciót sikerül megvalósítani, az példaértékû lehet más önkormányzatok számára, mert az együttmûködésben az oktatási intézményeket és a szülôket is
megszólítják. Utalt rá, hogy sok esetben a szülôk akkor sem beszélnek például a gyereket

érintô alkohol- vagy drogproblémáról, ha az
már egyértelmûen megoldást igényel, mert a
téma az iskolákban és a szülôk között is gyakran tabunak számít, vagy úgy gondolják, hogy
csak az ô gyermekük érintett. Dankó Virág
hangsúlyozta, hogy a már sokszor hallott, általános megfogalmazásokon túl a kerületi elképzelések konkrét tervekre, határidôkre és felelôsökre épülnek, ezért lehet hatékonyabb a

korábbi bûnmegelôzési és prevenciós programoknál. A megbeszélésen elhangzott, hogy
az együttmûködésbe bevonnák a csatlakozni
szándékozó iskolákat és az önkormányzat kulturális, valamint szociális intézményeit, hogy
programjaikkal alternatívát biztosítsanak elsôsorban a felsô tagozatos és középiskolás diákok iskola utáni szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

Egészségre nevelés: sport és zene
Kerületünkben, a pesthidegkúti
Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális
és Mûvészeti Központban tart immár
közel húsz éve dzsúdóedzéseket
Bácskay Zsolt testnevelô tanár.
Tanfolyamrendszerû képzés keretében
járnak hozzá a gyerekek, óvodások és
kamaszok egyaránt. A Kultúrkúria
kertjében folytatott nyár végi
beszélgetésünk elején elmondta, három
gyermek édesapjaként a szünidô
folyamán nap mint nap tapasztalta,
mennyire lételeme csemetéinek a
mozgás.

— A rendszeres mozgás minden gyermeknek fontos: a ªatal szervezet egészséges fejlôdéséhez elengedhetetlen lenne, hogy hetente legalább két alkalommal alaposan megmozgassák magukat. Egyáltalán nem ártalmas, ha minden alkalommal jól meg is izzadnak a résztvevôk — folytatta az edzô.
Az Ön által tartott edzések tanfolyamjellegûek, nem képez élsportolókat?
Úgy gondolom, hogy a hangsúly a rendszeres mozgáson van, amely a gyermekek létszükséglete, mivel hozzájárul a légzés, a vérkeringés karbantartásához, az egészséges
testfelépítés kialakulásához, az idegrendszer
megfelelô mûködéséhez. Egyébiránt a rendszeres testedzésnek köszönhetôen sokkal jobban fog az agy, jobb eredmények érhetôek el
az iskolapadban is! Ideális esetben a gyermekek számára olyan alapvetôvé válik a rendsze-

res testedzés, hogy hiányzik, ha elmarad. Ez
lenne a cél.
Sok gyermeket hoznak az edzésekre?
Kik járnak ide? Milyen a hangulat?
Idén már óvodás csoportot is indítok. A
szülôk sokszor hoznak eleven, túlmozgásos,
idônként csintalan csemetéket. Nagyon jó velük foglalkozni. Ez nemcsak edzôként, hanem pedagógiailag is kihívás. A dzsúdó ter-

mészeténél fogva olyan sportág, amely alapvetô fegyelmet, önfegyelmet kíván. Ha edzésen elhangzik, hogy indulj! — akkor indulni
kell, ha az, hogy állj! — meg kell állni. A rendetlenkedés balesethez, sérüléshez vezethet.
Évenként van öv-vizsga, amely óriási motivációt jelent, még a legelevenebbek számára
is. A vizsgák alkalmával a gyakorlati vizsgaanyagon kívül a sportághoz tartozó elméleti
tudnivalókat is meg kell tanulni: a dzsúdó történetét, a mozgások rendszerezését, a versenyszabályokat. Az, hogy idejönnek mozogni, önmagában rendszerességet hoz a hétköznapjaikba, és komoly kitartást igényel a soron következô övfokozat megszerzése. A tatami olyan, mint a „mágnes”, szinte magához
vonzza a gyerekeket, lehet rajta vetôdni, gurulni, bukfencezni — mezítláb. Egyszerûen elbûvöli ôket. Jó látni a csillogó szemeket, a lelkes, kipirult arcokat. A tehetségesebb gyerekeket — ha a szülôk is úgy akarják — természetesen nem tartom vissza, lehetôségük van
egyesületben is folytatni a sportot. Minden
év végén rendezünk nyílt, bemutató edzéseket — ilyenkor szeretettel várjuk az egész családot. Ekkor kapják meg a gyerekek az övvizsga diplomákat is.
Úgy érzem, nagyon szereti a munkáját,
de biztosan vannak edzôként nehéz pillanatok is. Mi tartja ilyenkor „egyensúlyban”?
Lehet, hogy kicsit csodálkozni fog, de a zene. Zene tagozatos általános iskolába jártam,
hét éves korom óta zongorázom. A zene ily
módom mindig is része volt az életemnek.
Könnyûzenei koncerteken léptem fel, 1997-
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A II. kerületi rendôrség elhatározása, hogy
az országos és a budapesti bûnmegelôzési
stratégiába illeszkedve elkészítsék a kerületre szabott, közép- és rövid távú programot.
Bucsek Gábor rendôrkapitány tájékoztatójában elmondta, hogy a kezdeményezés egyik
elemeként az iskoláknak megküldték azt a listát, amelyrôl az intézmények igény szerint kiválaszthatják, milyen témákban tartsanak
elôadásokat a munkatársai. A további egyeztetések és az igények beérkezését követôen a
rendôrség kidolgozza a részletes tanmenetet, amivel kérésre felkeresik az iskolákat.
Felhívta a ªgyelmet arra is, hogy a koncepció
nemcsak az eddig ismert bûnmegelôzési témákat sulykolja, hanem új elemeket honosít
meg. Cél, hogy a ªatalok megszokják és elfogadják a rendôrséget, ne érezzék nyûgnek a
foglalkozásokat, és a programokon keresztül
gyakorlatilag észrevétlenül jussanak el hozzájuk a legfontosabb tudnivalók és a biztonságukat szolgáló, egészségmegôrzô tanácsok.
A rendôrkapitány jelezte, hogy az oktatási
intézmények közbiztonsági és bûnmegelôzési kérdésekben az illetékes körzeti megbízottat is bármikor megkereshetik, illetve kérte,
hogy a már megkezdett iskola rendôre program keretében biztosítsák továbbra is a kollegák tevékenységét az intézményben.

Beszédfejlesztés felsôfokon
Gyönyörû környezetben, óriási kert
közepén található a II. kerületben
mûködô Palotás Gábor Általános Iskola
és Logopédiai Szakszolgálat. Nemcsak
az épített és a tárgyi környezet, a belsô
felszereltség kiemelkedô, hanem az a
lelkesedés is figyelmet érdemel,
amellyel az itt dolgozó tanítók,
logopédusok és fejlesztô pedagógusok
végzik mindennapi munkájukat.

www.palotas-logosuli.sulinet.hu

szg

ben tagja voltam az Omega együttes elôzenekarának. Két éve végül megszületett az elsô
saját cédém, „Mise a megújulásért” címmel.
Ez klasszikus gitáros mise — modern hangszerelésben, a fô tételeket szóló énekesek adják elô. A darabot havonta egy alkalommal
elôadjuk: voltunk már a Pasaréti Ferences
Templomban, a Margit körúton és más helyszíneken is. Ezeket az alkalmakat „szolgálatképpen” szervezem — a bevétel teljes egészét
a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítványnak juttatjuk.
Az egyes mûvészeti ágak, a zene, a mozgás,
a képzômûvészet egyáltalán nem állnak távol
egymástól, szerencsés esetben jól kiegészítik
egymást. A gyerekek nyári táboroztatása idején is ezt vettük alapul. Már hat éve nyaranta
rendszeresen szervezünk a Kultúrkúriában
kreatív tábort. Ennek keretében van tartásjavító torna, kézmûves foglalkozás és dzsúdó.
Ezek a tevékenységek sokrétûek, játékos formában, észrevétlen módon fejlesztik a gyerekek képességeit, készségeit.
Szilágyi Enikô
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A legkülönbözôbb, akár súlyos vagy halmozott beszédproblémával rendelkezô, illetve
sajátos nevelési igényû gyermekeket fogadó
intézményben legfeljebb 12 fôs osztályokban
tanulhatnak a diákok. A kis létszámú csoportokban végzett oktatás, a gyermekek beszédproblémájának megfelelô, differenciált fejlesztô munka pedig meghozza gyümölcsét.
Mint Gronszkyné Apor Ilona, az iskola igazgatója elmondta, az induló osztályokból a nyolc
év alatt folyamatosan tudnak integrálódni a
tanulók más, normál tanrendû általános iskolákba. Akik pedig náluk végeznek, jó eséllyel
tudnak középszintû oktatási intézményekbe
felvételizni — hangsúlyozta az igazgató.
— Iskolánk elsôsorban a súlyos vagy halmozott beszédproblémával élô gyerekek számára indít immár 12 éve logopédiai osztályokat.
A leggyakrabban elôforduló problémák közé
tartozik a diszfázia, pöszeség, orrhangzós beszéd, dadogás, hadarás, diszlexia, diszgráªa,
diszkalkulia. Az ilyen nehézségekkel küzdô
gyermekekkel tudunk a legcélzottabb módszerekkel és eszközökkel sikeresen együtt
dolgozni.
Miben nyújt mást, többet ez az iskola az
ide járó tanulóinak?
Minden évfolyamon csak egy osztályunk
van, maximum 12 tanulóval. Az elsô évfolyamot két év alatt végzik el a gyermekek annak
érdekében, hogy elegendô idô jusson a képességek és készségek kialakítására és fejlesztésére, a hiányok pótlására. Heti húsz kötelezô órájuk van, ezen felül 3–4 személyre
szabott logopédiai óra, két gyógytestnevelés
és egy ayres-terápiás foglalkozás. Az alsó tagozaton egy pedagógus, egy gyógypedagógus
és egy pedagógiai asszisztens dolgozik az osztályokban, iskolaotthonos rendszerben. A
felsô tagozaton szaktanárok tanítanak, az álta-

lános iskolai tanmenet szerint, az Apáczai
Tankönyvkiadó a Nemzeti Alaptanterv által
ajánlott könyveit használják. A logopédiai ellátáson túl alkalmazzuk a már említett Ayres-féle szenzoros integrációs terápiát. Ez az
érzékek (látás, tapintás, hallás, szaglás) és a
mozgás hasznos elrendezését, összekapcsolását, egységes mûködésbe foglalását jelenti. A
sajátos magatartási és tanulási zavarok hátterében ugyanis sokszor idegrendszeri, organizációs zavarok is állnak, ezeket az eltéréseket
lehet az említett módszer segítségével
korrigálni. A játékos mozgásfejlesztés
általában háromfôs csoportokban zajlik. Pszichológiai szolgáltatásunk magába foglalja az évenkénti, illetve félévenkénti szûrôvizsgálatokat, illetve az egyéni és csoportos — személyiségfejlesztô,
mûvészeti — terápiás ellátást. A nálunk
alkalmazott gyógytestnevelés célja,
hogy ott segítsen, ahol erre szükség
van, erôsítsen, növelje a tanulók alkalmazkodóképességét, elômozdítsa, hogy
az iskolában és késôbb az életben helyt
tudjanak állni.
Hogyan tanulnak meg írni, olvasni
az ide járó kisiskolások?
Az olvasás és írás tanítását a Meixner-módszerrel végezzük, a Játékház tankönyvcsaládot alkalmazzuk. Jól felszerelt könyvtárunk
van, ez is ösztönzôleg hat az olvasás megkedvelésében, a gyerekek magyarversenyeken,
vers- és prózamondó versenyen vehetnek
részt, ezeken szép számmal sikerélményekhez is jutnak. A matematika tanulása az elsô
négy évfolyamon alapozó jellegû, lehetôség
van azonban a tehetséggondozásra is. Az angol nyelv tanítását ötödik osztályban kezdjük
speciális módszerekkel. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egyik tanulónk egy angol tagozatos iskolában tudta folytatni tanulmányait
— sikeresen. A hozzánk járó gyermekek közül sokan ügyesen rajzolnak, festenek. Az iskola falait kizárólag az itt készült képek díszítik, számos kisplasztikai alkotásuk is megtalálható a polcainkon.
Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy
a nálunk tanuló gyerekek nincsenek felmentve az értékelés alól. Elsôtôl negyedikig írásban, késôbb pedig jegy és írásos formában is
értékeljük a teljesítményüket. A gyerekek
többsége bizony nagyon igyekszik, szorgalmas, és tapasztalatom szerint az értékelés számukra ugyanúgy ösztönzôleg hat, mint a hasonló problémákkal nem küzdô társaik számára.
Az oktatáson túl nagyon nagy hangsúlyt fektetünk még arra is, hogy tanulóink igazi közösségre találjanak. Nemcsak az egyéni fejlôdésükre ªgyelünk, hanem igyekszünk számukra minél több közösségi tevékenységet
is szervezni. Májusban tartunk nyílt iskolai
napot, amikor „mindenkit”, jelenlegi és egykori diákot, tanárt és a családtagokat is szeretettel várunk az iskola falai közé és fôként a
kertbe.
Szilágyi Enikô
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KÖRNYEZETÜNK

Közlekedési hírek

Több figyelmet a Kis Rókus utcában!

Rosta Marian

tos, hogy a KRESZ elôírásait sokan nem tartják be.
Fôként a Marczibányi tér felé közlekedôk
okoznak balesetveszélyes helyzetet azzal,
hogy a jobbkézszabályra ªttyet hányva közlekednek. Pedig a Kitaibel Pál utcánál, a zsákutca Baka utcánál, majd a Tizedes utcánál is
meg kellene bizonyosodni arról, hogy jobbról senki sem jön. A Margit körút irányába
haladó autósok a Fény utcánál gyakran nem
adnak elsôbbséget.
Az alapvetô közlekedési szabály be nem tartása már számos esetben okozott veszélyes
helyzetet, illetve balesetet. Szintén gyakori
szabálysértés, hogy a lakóházak felôli oldalra
érvényes „megállni tilos” tábla ellenére sokan akadályozzák a forgalmat hosszabb-rövidebb idôre, minden arra közlekedô biztonságát veszélyeztetve.
szeg

VARASDY IVÁN RAJZA

Az önkormányzat a bel-budai városrész funkcióbôvítô rehabilitációja keretében felújíttatta a Kis Rókus utcát. A Margit körút és a Marczibányi tér között vezetô út Fény utca és a Keleti Károly utca közötti szakaszán a megengedett maximális sebesség 30 km/óra. Az utca
Marczibányi tér felôli végén lassító szigetet
építettek, a Tizedes utcánál pedig az utcaszintbôl kiemelt gyalogátkelôhelyet alakítottak ki.
Az utca megváltozott forgalmi rendjéhez
n A Nagybányai úton felújítják a gázvezetéket, emiatt a Törökvész út felôl egyirányúsítot- tartozik, hogy a zebránál fokozott óvatosságták az utcát, csak a Vöröstorony utca felé le- gal kell közlekedni, ugyanis a Millenáris
parkhoz vezetô átkelôt sokat használják. A
het haladni.
zebrát térburkoló kôbôl építették, de mindkét irányból tábla is felhívja a ªgyelmet a gyalogosan közlekedôkre. Hogy a friss aszfaltburkolat csábítása miatt, vagy éppen ªgyelmetlenségbôl lépik túl a megengedett sebességet az arra autózók, nem tudni, de az biz-

n A Fillér utca—Garas utca keresztezôdésében az új jelzôlámpás csomópont kialakítása
a végéhez közeledik, az átadásig sárgán villognak a jelzôlámpák.
n A csillapított forgalmi rend érdekében a Lövôház utca—Fény utca keresztezôdésében
megszûnt a jelzôlámpás forgalomirányítás, és
a keresztezôdést a járdaszintre emelték. A Lövôház utca új burkolata elkészült. Az autósok
a Marczibányi tértôl a Káplár utcáig közlekedhetnek itt, majd a felfelé egyirányúsított Káplár utcán át érhetô el a Fillér utca. A Lövôház
utca sétálóutcává épült át a Káplár utca és a
Fény utca között. A Pengô utca zsákutca lett
a Lövôház utcánál. A Fillér utcából balra lehet kanyarodni a Fény utcába, ahol két forgalmi sávot alakítottak ki, és párhuzamos parkolást a baloldalon. A Keleti Károly utca teljes
szélességében háztól házig újult meg, és a
Kis Rókus utca, valamint a Bimbó út sarkánál új csomópontokat alakítottak ki. A Margit
körúttól felfelé a Bimbó útig a járdaburkolatot is kicserélték a Mechwart ligetnél.
n Felújították a vízvezetéket a Szilágyi Erzsébet fasorban a Kútvölgyi úttól a Gábor Áron
utcáig, a Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcától felfelé, valamint a Csatárka út és a Virág
Benedek utca között, a csatornát a Pasaréti
úton a Radna utca és a Gábor Áron utca között, a gázvezetéket a Hûvösvölgyi út Ördögárok melletti szervizútján.
n Megújult az útpálya a Budakeszi úton a
Hûvösvölgyi út és a Kuruclesi út között, a Szilágyi Erzsébet fasorban a Budagyöngyénél,
a Fazekas utca—Horvát utca útvonalon, a
Törökvész úton a Nagybányai út és a Kapy utca között, az Alsó Törökvész úton végig, a
Kelemen László utcában ugyancsak végig, a
Nagyrét utcában a Máriaremetei út és a Villám utca között, a Lepke utcában végig.

BUDAI POLGÁR

Védjük meg otthonunkat!
A közelmúltban tapasztalt szélsôséges idôjárás sokak életét keserítette meg. A hosszantartó esôzések miatt nôtt a talajvízszint, és a
meteorológiai elôrejelzések alapján az idôjárás további kellemetlenségeket tartogat az ingatlantulajdonosok számára.
A problémás területeken, így a patakok környékén, meredek vagy omlásveszélyes területen nem minden esetben elegendô elvezetni
a vizet. Elsôdleges cél megakadályozni, hogy
a víz bejusson a pincékbe, kertekbe vagy az
alagsorokba. A védelemrôl a magánházak tulajdonosainak kell gondoskodnia, ezért saját
érdekünkben tegyük meg idôben a szükséges
óvintézkedéseket. A megfelelô csatornázás
kiépítésétôl függetlenül a közmûhálózat szélsôséges idôjárási viszonyok között hamar elérheti kapacitása végét, sôt idônként túl is lépi azt. Nagyon fontos az esôvízelvezetô árkok
takarítása, hogy a rendszer valóban elvezethesse a nagy mennyiségû csapadékot. Ideigle-

nes, úgynevezett nyúlgát építésével szintén
megakadályozhatjuk, hogy a víz kertünkbe
vagy lakásunkba ömöljön. Gátépítés során a
homokzsákokat a veszélyeztetett terület köré
kell elhelyezni a szükséges magasságban,
melyhez célszerû otthon homokot, illetve homokzsákot tárolni.
A védekezéssel kapcsolatos információért,
tanácsért és segítségért a II. Kerületi Polgári
Védelmi Kirendeltséghez lehet fordulni hétfôtôl csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–
13.30 óráig a 212-5287-es telefonszámon,
munkaidôn kívül pedig a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Ügyeletére a 318-2218-as
telefonszámon fogadják a hívást.
Homokzsák beszerezhetô: 1044 Pintér József u. 40., tel.: 370-3748, homok legközelebb a Calx Kft.-nél a Patakhegyi út 83–85.
szám alatt, tel.: 376-5853.
Kácsorné Török Ildikó pv. alezredes, a II. kerületi
polgári védelmi kirendeltség vezetôje
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Ismét rajthoz áll a kerület
A II. kerületi önkormányzat idén szeptember 26-án
vasárnap rendezi meg a Millenárison
a hagyománnyá vált Kerületi Kaptató utcai
futóversenyt.
TÁVOK ÉS KORCSOPORTOK Kerekesszékes, 1000 m: Millenáris—Kis Rókus u.—Tizedes u.—Keleti Károly u.—Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 9 óra.
6. (1993–1992-ben születettek) 2200 m: Millenáris—Kis Rókus u.—
Keleti Károly u.—Tizedes u.—Kis Rókus u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó
út—Ribáry u.—Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 9.15 fiúk, 9.25 lányok.
5. (1995–1994-ben születettek) 2200 m: Millenáris—Kis Rókus u.—
Keleti Károly u.—Tizedes u.—Kis Rókus u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó
út—Ribáry u.—Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 9.35: fiúk, 9.45 lányok.
4. (1997–1996-ben születettek) 1800 m: Millenáris—Kis Rókus u.—
Tizedes u.—Keleti Károly u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó út— Ribáry u.—
Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 10.15 fiúk, 10.25 lányok.
3. (1999–1998-ban születettek) 1800 m: Millenáris—Kis Rókus u.—
Tizedes u.—Keleti Károly u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó út—Ribáry u.—
Marczibányi tér—Lövôház u.— Millenáris. Rajt: 10.35 fiúk, 10.45 lányok.
Gyaloglás, 2200 m: Millenáris—Kis Rókus u.—Keleti Károly u.—Tizedes u.—Kis Rókus u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó út—Ribáry u.—Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 11 óra.
2. (2000–2001-ben születettek) 1300 m: Millenáris—Kis Rókus u.—
Kitaibel Pál u.—Keleti Károly u.—Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 11.15 fiúk, 11.25 lányok.
1. (2002-ben vagy késôbb születettek) 1000 m: Millenáris—Kis Rókus u.—Tizedes u.—Keleti Károly u. —Marczibányi tér—Lövôház u.—
Millenáris. Rajt: 11.35 fiúk, 11.45 lányok.
Felnôtt és családi, 2200 m: Millenáris—Kis Rókus u.—Keleti Károly
u.—Tizedes u.—Kis Rókus u.—Kitaibel Pál u.—Bimbó út—Ribáry u.—
Marczibányi tér—Lövôház u.—Millenáris. Rajt: 12.15 óra.

NEVEZÉS: A kerületi iskoláknak elônevezési lehetôséget biztosítanak a szervezôk. Nevezés a testnevelô tanároknál. Elônevezni a
www.masodikkerulet.hu honlapról letölthetô nevezési lap kitöltésével
lehet, amelyet a kaptato@masodikkerulet.hu mail e-mail-címre, a
346-577-es faxszámra vagy a II. Kerületi Önkormányzat Mûvelôdési
Iroda postacímére (1027 Budapest, Bem tér 1.) lehet elküldeni. Elônevezési határidô: szeptember 17. Helyszíni nevezés a versenyközpontban reggel 8 órától. Minden távnál a rajt elôtt 15 perccel zárják le
a nevezést. Nevezési díj nincs.
ISKOLÁK KÖZÖTTI VERSENY: a tanulók létszámához viszonyítva
az elsô hat, legtöbb iskolást megmozgató II. kerületi iskola vásárlási
utalványban részesül. Az egyes iskolákból indulók létszámát nem a tanulók által leadott nevezési lapok, hanem a célba érkezések, a célban
leadott, a rajtszám sarkán lévô igazoló jegy alapján állapítjuk meg! A
tombolán is csak azok vesznek részt, akik a célba érkezés után az igazoló jegyet letépik a rajtszámról és leadják a célban.
DÍJAZÁS: minden kategória elsô három fiú, illetve lány helyezettje
érmet és oklevelet, minden gyermekkategória fiú és lány elsô helyezettje serleget kap. Minden induló jutalma egy, a verseny emblémájával ellátott póló lesz, amelyet a célban a rajtszám sarkán lévô igazoló
jegy leadása után vehetnek át.
TOMBOLA 11, 12 és 12.45 órakor.
EGÉSZSÉGFEJLESZTÔ PROGRAMOK: 8.30–13 óra között: Magyar Vöröskereszt elsôsegélynyújtó sátra; „Fecske-fészek” függôségektôl mentesen — tesztek, beszélgetések, kézmûves foglalkozás; frissítô
masszázs; kémiai és élelmiszer-biztonság: tesztek, játékok, tanácsadás; kézmûves, mûvészetterápiás foglalkozások; légzésfunkció-vizsgálat; párkapcsolatok; polgári védelmi bemutató; rovarles; sport, biztonság, egészség; táplálkozási tanácsadás, ételkóstoló. Véradás: 8–
13 óra között.
További információ: www.masodikkerulet.hu/sport/keruletikaptato/
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KÉT HÉT
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Régi ismerôsök és sok újdonság
a hidegkúti fesztiválon

Augusztus 25–29. között rendezték meg a Klebelsberg Kultúrkúriában a XII. Pesthidegkúti
Nyári Mûvészeti Fesztivált. Ahogy az eddigi
években megszokhattuk, idén is gyerekeknek és felnôtteknek egyaránt szóló, tartalmas és színvonalas szórakozást nyújtó, mûfajában és hangulatában változatos és rendkívül gazdag programok között válogathattak a
vendégek.
Láng Zsolt polgármester a fesztivált megnyitó beszédében elmondta, hogy az elmúlt több
mint egy évtized alatt a rendezvény kinôtte a
kerület határait. Ma már fontos fôvárosi, sôt,
talán országos kulturális eseménnyé fejlôdött. — A mûfajok színes és gazdag tárháza vonul fel ezeken a nyárvégi napokon: koncertek, kiállítások, színházi és gyerekprogramok

váltják egymást a Kulturkúria külsô és belsô
tereiben – mondta a polgármester, aki reményét fejezte ki, hogy a fesztivál kivívott rangjához méltóan a jövôben is a hidegkúti közösség fontos eseménye lesz.
Az ünnepi megnyitó koncert, a 200 éve született Erkel Ferenc emléke elôtt tisztelgett. Eckhardt Gábor zongoramûvész emlékezett a Himnusz zeneszerzôjére, majd a Honvéd Férªkar
adott ízelítôt legnépszerûbb áriáiból. A fesztiválnyitó ünnepségre eljött Schmitt Pál köztársasági elnök, Balsai István országgyûlési képviselô és számos önkormányzati képviselô is.
A szabadtéri színpadon a Ghymes együttes
felejthetetlen hangulatot teremtett, akárcsak
Vincze Lilla és a Rajkó zenekar, bár ôk az esô
miatt a színházteremben léptek fel. A hûvös

esték ellenére sokan voltak kíváncsiak a
Veszprémi Petôª Színház bemutatójára, Szabó Magda Régimódi történet címû önéletrajzi
ihletésû remekmûvére, és Nagy-Kálózy Eszter, valamint Rudolf Péter egyedi Shakespeare-feldolgozására, amelyet És Rómeó és Júlia
címmel játszik a mûvészházaspár. A gyerekprogramok közül szellemességében kiemelkedô volt Méhes Csaba interaktív pantomimjátéka, de óriási tapssal fogadták a gyerekek és
felnôttek Besenczi Árpádot is, aki egymaga adta elô Petôª A helység kalapácsa címû eposzparódiáját, a Kolompos együttest, Szalóki Ágit, aki
a színpadon meg is táncoltatta ifjú közönségét, illetve a MárkusZínház, a Ciróka Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Színház
Péter Zs.
meseelôadásait is.

2010/18 — szeptember 3.
GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

MILLENÁRIS
1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
1028 Templom u. 2–10., tel.: 392-0860

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
1022 Marczibányi tér 5/a, tel.: 212-2820

VÍZIVÁROSI GALÉRIA
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925

SZERVÁTIUSZ TIBOR KÖSZÖNTÉSE. Szeptember 17-én 18 órától kerületünk díszpolgárát, a nyolcvanadik születésnapját ünneplô
szobrászmûvészt, Szervátiusz Tibort köszöntik barátai és tisztelôi a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Karán (112 Alkotás utca 44.). A mûvészt köszönti Duray
Miklós felvidéki író, politikus, Döbrentei Kornél költô, Lisztóczky László mûvelôdéstörténész és Rockenbauer Zoltán mûvészettörténész. Közremûködik Juhász Zoltán, ifj. Csoóri
Sándor, Petrás Mária és Fábián Éva. Ez alkalommal mutatják be a Szervátiusz Klára által
szerkesztett monográfiát, amely kedvezményesen megvásárolható. A belépés díjtalan.

AJÁNLÓ
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. Vas- és acélöntészetünk története. A múzeum elôtti
parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (1027 Budapest,
Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: SZEPTEMBER 7–28-ig: Koroknai Zsolt — installációk, Erdélyi Gábor — festmények.
n M GALÉRIA: SZEPTEMBER 12-ig: Kôország. Az 1700 éves örmény keresztény egyház építészeti emlékei. Fotókiállítás Mészáros Ábel és Szabó Ádám mûveibôl. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôtere)
n GALÉRIA LÉNIA: SZEPTEMBER 26-ig: Emlékkiállítás Túry Mária festômûvész, kétszeres Munkácsy-díjas,
Érdemes mûvész születésének 80. évfordulójára. (1021 Széher út 74/a)
n HAP GALÉRIA: OKTÓBER 1-IG: Rimanóczy Gyula építész emlékkiállítása. (1027 Margit krt. 24. földszint.)
ZENE BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: SZEPTEMBER 24., 18.00: A Budapesti Vonósok hangversenye.
Mûvészeti vezetô: Botvay Károly. Bach: III. Brandenburgi verseny. D-dúr Szvit. Kovács Zoltán: Adagietto. Bartók Béla: Divertimento. SZEPTEMBER 25., 18.00: Bartók összes zongoramûve. Király Csaba zongoraestje a
zeneszerzô halálának évfordulóján.
GYEREKEKNEK PIKLER JÁTÉKTÉR: Hétköznap délelôttönként 6 hónapos és 2 éves kor közötti
gyerekeknek és szüleiknek tartunk összejöveteleket. A JátékTérben a gyerekek a koruknak megfelelô speciális
mozgáseszközöket és kreativitásra ösztönzô játékokat próbálhatnak ki. További információk és jelentkezés: telefon: 06 20 474-3317; 326-5262; pikler@t-online.hu (1022 Gábor Áron u. 39; www.pikler.hu)
n HELEN DORON EARLY ENGLISH: Játékos angoloktatás 1–14 éves korú gyermekeknek a Keleti Károly utca 8.
alatt és a Teszvesz játszószobában (Budagyöngye). Jól felépített tananyag és tanmenet, minôségi zene, tanári
kézikönyv, korosztályos bontás, 5–8 fôs csoportok, nemzetközi színvonal. Bejelentkezés: 06 70 201-0369, bprozsadomb-obuda@helendoron.com
n ELC — ANGOLOKTATÁS GYEREKEKNEK: Képzett, anyanyelvi tanárokkal az angol tantervet követve. Foglalkozások délutánonként az IBS épületében. Maximális csoportlétszám: 10 fô. Jelentkezés: info@englishschool.hu vagy www.englishschool.hu, tel.: 06 20 920-4373.
n ANGYALHANG: Zenés baba-mama-foglalkozás 0–4 éveseknek hegedûszóval, örömteli, családias hangulatban, szerdán és csütörtökön 10.30-tól a Keleti Károly u. 8. III. emeleten. A foglalkozásokat Takács-Tóth Katalin
hegedûmûvész és tanár tartja. Elôzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 06 70 948-4595.
n ZENEDOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola Játszóházban kéthetente szerdán 10.30–11.30-ig. Részvétel szülôvel 1–3 éves korig. Második Kerület Kártya elfogadóhely. Bôvebb információ és bejelentkezés:
www.mazsolajatszohaz.eu, tel: 200-1907, 06 30 982-0386, info@mazsolajatszohaz.eu. (1026 Krecsányi u. 1.)

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 7.: Nyári emlékek felidézése. SZEPTEMBER 14.: Szent Mihály hava, szeptemberi jeles napok. Összejöveteleinket minden kedden 15
órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. A klub új helyszíne: 1026 Szilágyi Erzsébet fasor 73.
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 9-ÉN 16 órakor találkozunk újra klubhelyiségünkben. (1028
Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as számán.
SZÍVRABLÓK. A 36 évesen is gyerekképû Romain Duris, aki volt már a fiatalos útkeresés
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMvagy a huszonéveseket sújtó kapunyitási pánik reklámarca, gyors egymásutánban két
BER 7., 14.00.: Klubnap. SZEPTEMBER 8., 10.00:
filmmel is megérkezett hozzánk. A Hajsza címû lilás drámázásban Romain nagyon sokat
Társas összejövetel a Pál-völgyi-barlangnál. SZEPszenved, míg a Szívtiprók címû napfényes vígjátékban … úgyszintén. Egy arc, kétféle
TEMBER 15.: A Régészeti Park megtekintése Százszenvedés; de a különbséget, ahogy mondani szokás, zongorázni lehetne. Mert a Szívrabhalombattán. SZEPTEMBER 29.: Látogatás a Malókban a harsányságot sem megvetô romantikus komédiák (polgári nevükön: rom-kom)
gyar Televíziónál. OKTÓBER 6–8.: Kirándulás Harstandardjai szerint jutunk el a lefelé görbülô szájvégekig, de természetesen ez csak amokány és Siklós környékére. További felvilágosítás a
lyan kötelezô, a happy endet ideig-óráig hátráltató elem, hisz itt nem állhat meg egyetlen, Monte Carlóban játszódó vígjáték sem. A legörbült szájvégekig vezetô úton
Romain mesterkedéseivel telik az idô: a fiatalember James Bond-i ügyességgel és
magas honoráriumokért szakít ketté boldogtalan párkapcsolatokat, üzleti megfontolások alapján hódít, de munkája pozitív élettani hatásai is számottevôk. Mindenki csupa mosoly, jókedv és bohém tettrekészség, ám egyszer csak … hát, képzeljék, az történik, hogy Duris-on kifog saját profizmusa, és miközben Vanessa Paradis vôlegényétôl való elhidegítésén dolgozik, puff neki, jól beleszeret az áldozatba.
Azt a néhol hasraesôs, néhol romantikába forduló komolytalankodást, amit mi az
S.O.S. szerelem! szintjén tudunk, a franciák egy kicsit magasabb, hogy mást ne
mondjunk, vállalhatóbb színvonalon mûvelik. Talán mert olyan nagy pofára- és hasra esôk nyomdokain járnak, mint Pierre Richard és a többi híres magas szôke (vagy
középmagas barna), felemás cipôben.

E. K.
Francia film. Rendezte: Pascal Chaumeil. Szereplôk: Romain Duris, Vanessa Paradis.
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keddi klubnapokon vagy a 326-7830-as telefonszámon, ill. a tothbuda@chello. hu címen. (1024 Keleti Károly
u. 26.)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 8-ÁN 16 órakor megbeszéljük október 6-i autóbuszos kirándulásunk programját. Utána legközelebb OKTÓBER 13-án tartunk összejövetelt. (1024 Keleti
Károly u. 13/b; tel.: 394-4424)

n SZÍNHÁZ: SZEPTEMBER 9., 19.00: Jane Austen: Büszkeség és balítélet. Romantikus vígjáték a Karinthy Színház vendégelôadásában. A
fôbb szerepekben: Egri Márta, Kéri Kitty, Venczel Vera, Oberfrank Pál. Rendezô: Karinthy Márton. Jegyár: 3000 Ft.
n KOMOLYZENE: SZEPTEMBER 19., 15.00: Az
operairodalom gyöngyszemei — Mozart: Varázsfuvola. Operafilm. A New York-i Metropolitan Opera elôadása. Bevezetô elôadást tart dr.
Langermann István. Jegyár: 400 Ft. Belépés
nyugdíjasoknak, tanulóknak, mozgáskorlátozottaknak ingyenes.
n KÖNNYÛZENE: SZEPTEMBER 3., 19.00: Egyszálének. Palya Bea szólókoncertje. Jegyár:
3300 Ft. SZEPTEMBER 11., 19.00: Blues esték.
Házigazda a Blues Night Long együttes. A zenekar 2008 novemberében alakult, az együttes
tagjait a blues zene szeretete és a közös játék
öröme köti össze. E stílus legjobb számaiból válogatva, színes- és fehérbôrû muzsikusoktól adnak elô ismert és kevésbé ismert dalokat. Kedvenceik közül néhány elôadó: B. B. King, Eric
Clapton, Stevie Ray Vaughan, Robben Ford,
Johnny Winter, Muddy Waters azok, akiknek zenéje, pályafutása nagy hatással van a zenekarra.
A repertoárban a rockos beütésû számok mellett instrumentális, lassú-melodikus és esetenként dzsesszes hangzással kombinált szerzemények is szerepelnek, ezáltal a blues zenéért rajongó közönség könnyen megtalálja a neki leginkább tetszô dalokat.Nem fôállású zenészekként
alapították meg zenekarukat, hanem más tevékenységet jelentô munkájuk mellett készülnek
fel a repertoár gyakorlásával. Ez több mint hobbizenélés, kedvtelés — ez a blues iránti szenvedély... Jegyár: 900 Ft.
n IRODALOM: SZEPTEMBER 20., 19.00: Borospince estek — Számûzött magyar irodalom.
Takaró Mihály lebilincselô elôadásában ezúttal
Gyóni Géza (1884–1917) munkásságát és életét ismerjük meg közelebbrôl. A jegyhez egy pohár bor és egy szelet zsíroskenyér jár. Diákoknak
dupla adag zsíroskenyér. Jegyár: 1100 Ft.
n TUDÁSTÁR: SZEPTEMBER 11., 15.00: Kincsestár kézmûves mûhely. Újrahasznosítás kicsiknek
és nagyoknak. Mindenki talál otthon kincseket,
régi farmert, dobozt, naptárat, amit kár lenne kidobni, hátha jó lesz még valamire. A kincsestárban semmi sem vész kárba; itt bármely kedvenc
vagy fölöslegessé vált tárgyunk újjászülethet.
Részvételi díj: 200 Ft. SZEPTEMBER 16., 18.00:
Fenntartható építés — különös tekintettel a
családi házak léptékében alkalmazható megoldásokra. Dr. Medgyasszay Péter építészmérnök elôadása. A rövid fogalomtisztázás (öko-,
bio, fenntartható, környezetbarát stb.) után családi házak nagyságrendjében alkalmazható elvekrôl, technikákról és berendezésekrôl lesz szó. A
programon való részvétel ingyenes, regisztráció
szükséges. Kérjük, jelezze részvételi szándékát a
zoldag@kulturkuria.hu e-mail címen.

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: SZEPTEMBER 5.: Börzsöny. Találkozó: 7.30
óra, Nyugati pu., pénztár. SZEPTEMBER 11.: Pilis. Találkozó: 8.15 óra, Batthyány tér, HÉV pénztár. SZEPTEMBER 18.: Az Alföld értékei. Találkozó: 6.45 óra, Széna tér, Volán pu. SZEPTEMBER 19.: Pilis. Találkozó: 7 óra,
Batthyány tér, HÉV pénztár. Információ: 316-3053, 06 20 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)
n BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR:: SZEPTEMBER 12.: Börzsöny. Nagybörzsöny, Bányapuszta, Kôkorsó, Szabó-kövek, Királyrét. Találkozó: Nyugati pályaudvar, pénztár, 6.40. Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06 30 217-3416. SZEPTEMBER 19.: Pilis. Találkozó: Batthyány tér, HÉV-végállomás, 8.00. Túravezetô: Horváth László, tel.: 06 20 493-3630.
KLUBOK BABA-MAMA-KLUB: Minden szerdán 10-tôl dr. Rochlitz Zsuzsa vezetésével a Kájoni
Házban.
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Minden héten klubnap csütörtökön délután 3-tól 6-ig, nemcsak tagoknak. Ôszi program meghirdetése a SZEPTEMBER 16-i klubnapon. Vannak még szabad helyeink, várjuk a
kedves jelentkezôket. SZEPTEMBER 17–20.: Az Októberfest 200 éves. SZEPTEMBER 21.: Holdvilágárok.
SZEPTEMBER 28.: Nagyszombat—Pöstyén. Október végére izraeli látogatást tervezünk 9 nap, 8 éjszakára,
sok kirándulással. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), 06 20 42-42-180, 06 20 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu,
II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatti ajtón a fôbejárat mellett balra.
BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET. Jane Austen csodálatos romantikus regényének színpadi
változatát szeptember 9-én 19 órától a Karinthy Színház vendégelôadásában láthatja a
Klebelsberg Kultúrkúria közönsége.
Nemrégiben a világirodalom kedvelôi és értôi a világ száz legfontosabb olvasmányának listájára tették Jane Austen Büszkeség és balítélet címû regényét, méghozzá az elôkelô ötvenedik helyre. A történet bölcs derûje, frappáns jellemei és máig is érvényes korszerûsége túlmutat az úgynevezett leányregényeken. A nô helye, funkciója és szerepe az európai társadalmakban, régi, kipróbált vagy éppen alakuló, formálódó demokráciákban
mára fontosabb kérdéseket vet fel, mint akár megírása idején. A Bennet család eladósorba került öt lányának férjfogási és beilleszkedési története fontos közlendôvel keltheti fel
a mai nézô érdeklôdését.
A lányok körül a korabeli és a mindenkori társadalom jellegzetes alakjai nyüzsögnek. Szerelmetes barát, kártyabolond katonatiszt, kétszínû lelkész, intrikáló idôs grófnô vagy leszerelt ezredes is található közöttük. A cselekmény pedig az angol középosztály sétálós, vidéki birtokain zajlik romantikus kalandokkal és felfokozott érzelmekkel.
Az elôadás éppen ezt az utat, az élet fontos állomásait hivatott bemutatni, és e történet esendô kisszerûséggel, olykor pedig
felemelô emberséggel megvert résztvevôit.
A fôbb szerepekben olyan kiváló színmûvészeket láthatunk, mint Egri Márta, Kéri
Kitty, Vencel Vera, Oberfrank Pál. Az elôadást Karinthy Márton rendezte.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR SZEPTEMBERBEN. A honlapon: Kerületünkben éltek — emléktábla ôrzi emléküket. Szeptemberben Tóth Géza. Színházajánló. Havonta egy futó színdarab rövid ismertetôje a honlapon. Szeptemberben: Mindent anyámról — Pesti Színház. Kis
mûhelyek a kerületben. Kéthavonta egy-egy mesterség régi üzletének bemutatása fotókkal a
könyvtárban. Horváth István cipészmester. Honlapjátékok: Könyv kockában. Havonta egy
könyvcím elrejtve betûkockák között. Eredményhirdetés 2010. karácsonyán. Ország, város,
könyv… Havonta egy megadott betûvel várunk országnevet, várost, könyvcímet, regényszereplôt, állatot, növényt, történelmi hôst a gyerekektôl. Eredményhirdetés havonta a honlapon.
Szeptemberi betû: G. Kiállítás: Bolondballagás — Tóthné Fábián Eta bábfigurái. Segítséggel
az interneten! Az internet használatát segítô egyéni foglalkozás minden csütörtökön 11–12
óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Hol keressem, hogy keressem? A FSZEK
ingyenes adatbázisainak használata (Bp. képarchívum, e-folyóiratok, NAVA stb.) minden csütörtökön 14–15 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Rendezvény: Virtuális könyvtár — A FSZEK adatbázisainak bemutatása középiskolásoknak — szeptember 24-én 8.30tól 10.30-ig.
A könyvtár nyitva tartása 2010. szeptembertôl: hétfô, szerda, péntek: 11–19; kedd, csütörtök: 10–16; szombat: 10–14. (1023 Török u. 7–9., telefon: 212-1103, honlap: www.fszek.hu/torok e-mail: fszek0204@
fszek.hu).
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Térbuli
Szeptember 25-én hatalmas, egész napos,
ingyenes bulival várnak mindenkit, aki szívesen megismerkedne a nem túl nagy Marczibányi téren található, ám országosan ismert és
elismert intézményekkel, iskolákkal, klubokkal és sportlétesítményekkel. Azok se maradjanak otthon, akik már ismerik ezeket az intézményeket. Egy nap alatt minden itteni közösség végiglátogatható, de nem csupán
„nyílt napot” kínálnak a szervezôk, hanem
színes programokat az összes helyszínen az
egész családnak. Lesz többek között kézmûves mûhely, sportverseny, játék, táncház, szülôk kórusa, állapotfelmérés, squash-tehetségkutatás, szabadtéri sütés-fôzés, „aktív
színház” és sok-sok zene — egy napba sûrítve (majdnem) minden, ami a Marczibányi téren egész évben megtalálható.
A programban részt vevô iskolák, intézmények, sportlétesítmények: ADDETUR Alapít-

ványi Gimnázium és Szakképzô Iskola; City
Squash Club; Járdányi Pál Zeneiskola; Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneiskola; Match-Point Tennis Club; Magyar Asztalitenisz Szövetség;
Marczibányi Sportcentrum; MEREK — Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja; Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ. Támogató: a Nemzeti Kulturális Alap.

A kultúra örök
A Kulturális Örökség Napjai több éves hagyományra tekintenek vissza. Idén a szeptember 18–19-i hétvégén látogathatnak el az érdeklôdôk hazánk kulturális értékeit bemutató helyekre. A program alakulása folyamatosan nyomon követhetô a www.oroksegnapok.
hu oldalon és az országos programfüzetbôl.
A rendezvény második kerületi helyszínei:
A külügyminisztérium fôépülete (1027
Bem rkp. 47.). A ház valójában épületegyüttes, a XX. század elején épült szárnyból és a
’90-es években hozzáépített épületbôl áll. A
vezetés 20–30 fôs csoportokban, 20 percenként indul, biztonsági átvilágítást követôen,
a Bem téri fôbejárattól. Útvonal: Aula, télikert, futárosztály, miniszteri dolgozószoba,
titkárság, Andrássy-terem, konferenciaterem, válságkezelô központ, panorámaétterem, tetôterasz, könyvtár. Szombat 9.45–18,
vasárnap 9.45–18 óráig. www.kulugyminiszterium.hu
Dohnányi Ernô egykori villájának kertje
(1021 Széher út 24/a). Dohnányi Ernô
(1877–1960) világhírû zongoramûvész, karmester és zeneszerzô egykori villáját legendás kert vette körül, ahol a zene is gyakran
felcsendült. Prunyi Ilona Liszt-díjas zongoramûvész ad hangversenyt szeptember 19-én
16.30-kor, majd bemutatják a kertet. Elôzetes jelentkezés szükséges: 200-1305, info@
dohnanyikert.org, www. dohnanyikert.org
Frankel Leó úti Zsinagóga (1023 Frankel
Leó út 49.). A ma is mûködô neogótikus újlaki zsinagógát az udvarbelsô beépítésével Fellner Sándor alakította ki négyszáz hívô részére. Egyórás vezetett séták lesznek vasárnap
10, 11, 12 órától. www.frankel.hu
Lukács Gyógyfürdô (1023 Frankel Leó út
25–29.). Vezetett séta indul 20 és 21.30-kor
szombaton és vasárnap a Gyógyudvar, Szent
Lukács-kabin, hálatáblák, gôzbejárat, termálfürdô, uszoda, wellnessrészleg, ivócsarnok útvonalon, és a séta vízkóstolással fejezô-

dik be. Idôtartama 1,5 óra. www.budapestgyogyfurdoi.hu
Mechwart-séta. Az Öntödei Múzeum
(1027 Bem József u. 20.) elôl indul vasárnap
17 órakor. Idôtartam egy óra, vezetô Millisits
Máté.
MMKM Öntödei Múzeuma (1027 Bem József u. 20.). Közép-Európa egyetlen mûemlékként megôrzött öntödéje. Eredetileg Ganz
Ábrahám vasöntödéje volt. Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága, Mechwart András emlékezete, A fémöntészet emlékei,
Vas- és acélöntészetünk története. Szombaton
és vasárnap 11 és 13 órakor tárlatvezetés a
Munkácsi vascsipkék címû idôszaki kiállításon. www.omm.hu
Szépilona Kocsiszín (1021 Budakeszi út
9–11.). Az istállók korától napjainkig a kocsiszín számos változáson esett át. Feladata, a
jármûvek tárolása, karbantartása, javíttatása
nem változott. Minden fél és egész órakor
szakmai vezetés indul szombaton 10–14 óra
között. www.bkv.hu

n GYERMEK- ÉS CSALÁDI PROGRAMOK: Sziamarczi J családi játszószombatok. Újra indul a
Motolla játszóház szeptember 18-tól. Kôketánc. 1–7 éves gyerekeknek szóló, élô moldvai
és gyimesi muzsikával kísért gyermektáncház,
ahol a népi gyermekjátékokkal is megismerkedhetünk. Minden vasárnap 10-tôl 12-ig. Nyitó
táncház: szeptember 12.
n ZENE: Moldvai és gyimesi népzene- és néptánckurzusok. A csángó kultúra, népzene és
néptánc iránt mélyebben érdeklôdô laikusoknak
és szakembereknek ajánljuk. Oktatás minden hónapban egy alkalommal. Kezdés: SZEPTEMBER
19. További információ: Szeleczki Petra, 2122820. Csángó csütörtök — Guzsalyas. Minden
csütörtökön 20 órától gyimesi és moldvai csángó táncház. Nyitó táncház SZEPTEMBER 16-ÁN.
A Calcutta Trió Indiai Zeneklubja. Elôadások
minden hónap elsô hétfôjén, elsô alkalom SZEPTEMBER 6-ÁN 19 órai kezdettel. Konzervnyitó
akciócsoport. Interaktív koncertsorozat társmûvészetek kíséretében minden hónapban. Ávéd
János (szaxofon), Bacsó Kristóf (szaxofon), Dés
András (ütôshangszerek), Lukács Miklós (cimbalom), Oláh Szabolcs (gitár), Szabó Dániel (zongora), Szandai Mátyás (nagybôgô). Elsô alkalom
SZEPTEMBER 18.
n KAMASZOKNAK: Madarászsuli: tudnivalók
és érdekességek a madarak világáról általános iskolásoknak. Minden csütörtökön 16.30–18 óráig. Információ: Szeleczki Petra, 212-2820. Sakkszakkör általános iskolásoknak, hétfônként
15.30–17.30 óráig. Információ: Szeleczki Petra,
212-2820. Titánok. 12–18 éveseknek szervezett
programsorozat. Elsô alkalommal SZEPTEMBER
18-ÁN találkozunk 14–18 óráig. Információ: Sallai Ferenc, 06 70 977-5688. Divatsuli. Textil-, ruhatervezés, ábrázolás 10–15 éveseknek, szombatonként 10–12 óráig. Információ: Bene Júlia, 06
70 317-5199. Kezdés: SZEPTEMBER 25.
n SZÍNJÁTSZÁS: Dominó Színjátszócsoport
10–11 éveseknek minden szerdán 16–18 óráig.
Szeretettel várunk olyan gyermekeket, akik szívesen, szívbôl játszanak. Akik szeretnek mások bôrébe bújni, soha nem próbált szerepekbe, helyzetekbe képzelni magukat. Akiknek fontos a társaság, a jókedv és a közös alkotómunka. A csoport
vezetôi: Topor Rita és Egervári György drámapedagógusok. További információ és jelentkezés:
Vörös Zsuzsa, 06 70 382-4706; voros.zsuzsa@
marczi.hu. Kezdés: SZEPTEMBER 15. Gong Színjátszócsoport 10–14 éveseknek minden kedden
17–19 óráig. A Gong egy színjátszócsapat, hely,
ahol jól érezheted magad, elfelejtheted (suli adta) gondjaid. A hangulat felhôtlen, a játékkedv
utolérhetetlen. A csoport vezetôi Gyombolai Gábor és Sereglei András drámatanárok. Információ: Gyombolai Gábor, 06 30 269-9459. Kezdés:
SZEPTEMBER 16. Kaktusz Színjátszócsoport
11–15 éveseknek minden csütörtökön 16.30-tól
19 óráig. Információ: Juszcák Zsuzsa, 06 70 3356285. Kezdés: SZEPTEMBER 9.
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Konzervnyitó Akciócsoport

A Konzervnyitó Akciócsoport (KACS) egy
rendhagyó mûvészi közösség, amelyet Szandai Mátyás és Dés András, a magyarországi
improvizatív zenei színtér két ªatal tagja hívott életre. A csoport havi rendszerességgel
szervez koncertsorozatot a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központban, ahol alkalmanként
más-más témát jár körül. A témák az esetek
többségében nem zenéhez kapcsolódóak, kiválasztásuk elsôdleges szempontja, hogy inspirálóak legyenek. A tagok egyik fô célja,
hogy újabb és újabb kihívások elé állítsák magukat, és hónapról hónapra új darabokkal
rukkoljanak elô az adott témával kapcsolatban. A zenészek mellett az est másik fôszereplôje egy, az adott témában kompetens vendég. Az est egyik fô mozgatórugója az interaktivitás, hiszen nemcsak a meghívók kérdezik
a meghívottat, hanem a vendég is hozzászól a
koncerthez, és természetesen a közönség aktivitására is számít a csoport. Hisznek abban, hogy a koncertsorozat igazi közösségteIdén e hatalmas közös játék és tanulás remtô erôvel bír, ahol párbeszéd alakul ki zeújabb és újabb izgalmakat rejt. A programok ne és társmûvészetek, hozzáértôk és laikués mûvészetek kavalkádjában mindenki talál- sok, elôadók és közönség között.
A csoport tagjai: Ávéd János (szaxofon), Bahat kedvére valót. Festés, zenélés, mozgás, lovaglás mellett kipróbálhatja ügyességét, csó Kristóf (szaxofon), Dés András (ütôhangtehetségét és bátorságát a különbözô verse- szerek), Lukács Miklós (cimbalom), Oláh Szabolcs (gitár), Szabó Dániel (zongora), Szandai
nyeken.
Mátyás (nagybôgô).
További információ: www.szma.eu

HIRDETÉS

Szeptember 18-án ismét felemás napra virradhatunk. Ekkor rendezi meg ugyanis a Klebelsberg Kultúrkúria immár negyedik alkalommal azt a játszónapot, amelyre mindenkit, épeket és fogyatékkal élôket egyaránt invitál. A 10 órától kezdôdô programsorozat játék lesz a javából! Komoly, ôszinte együtt-játék, ahol egyenlô esélyekkel indul mindenki,
ahol nem számít, hogy a résztvevôknek különbözô a pszichés, mentális vagy ªzikai állapotuk. Ahol tanulnak egymástól, merítenek
egymásból hitet, tudást, örömöt.

AJÁNLÓ

Szeptember 18.: Vendég: Schilling Árpád,
téma: Van új a nap alatt? — Progresszív-e a
magyar mûvészet, és ha igen, van-e rá
igény? Vajon itthon minden csak a közepes
kópiája-e valami sikeres külföldinek, vagy
születnek igazán eredeti dolgok Magyarországon is?

Október 28.: Vendég: Mireisz László, téma:
Buddhizmus és mûvészet.
November 20.: Vendég: Al Ghaoui Hesna,
téma: Nôk a frontvonalon — Hogy látja a nôk
helyzetét egy olyan sikeres riporternô, aki
megjárta a valódi frontvonalat?
December 18.: Vendég: Spiró György, téma: „Ezek a mai ªatalok!” — közhelyes fordulat ez, akárcsak az örök nosztalgia: mennyivel jobb volt régebben. Valóban jobb volt-e,
és ha igen, miért? Fejlôdünk vagy visszafejlôdünk?

2010/18 — szeptember 3.

HELY—TÖRTÉNET

Buda város jogkönyve

Pokorny József
emlékére

Európában az V. századtól kezdték az
addigi szóbeli törvényeket írásba
foglalni, ám ezek sokszor csupán
rímekbe szedett feljegyzések voltak,
mintsem valódi törvénykönyvek.
Többnyire megelôzték ôket a városok
saját jogkönyvei, melyek lényegében
szokásjogon alapuló gyûjtemények.
Buda város jogkönyve a hazai középkori
jog része, mivel az országos jog számos
elemét is tartalmazza, nyelvezete
azonban német hagyományokra épül.

A budai jogkönyv írásának idejérôl, valamint
a szerzô kilétérôl a történészek a mai napig vitatkoznak. Feltehetôleg Siebenlinder János
(1392–1439) budai bíró szerkesztette, de mûve többször módosult az idôk folyamán. Három példánya ismert, a legszebb másolatot
Pozsonyban, a másik kettôt Kassán és Budapesten ôrzik. A jogtár prológusa tíz fejezetbôl áll, mely Buda urainak megválasztásáról,
és annak erkölcsi kérdéseivel foglalkozik:
IV. Azokról az erényes személyekrôl, akik szükségképpen a község irányítói közé tartoznak
Négyféle ember van, akik minden város díszei és irányítói. Ôk azok, akik a község hasznát jóságosan és hûségesen megôrzik és táplálják. Elôször: a plébános, aki legyen eszes,
jóságos és tanult, a hitetlenek miatt. Másodszor: a bíró és elöljáró, aki legyen ismert,
bölcs és hatalmas, az engedetlenek miatt.
Harmadszor: a jegyzô, aki legyen hûséges,
eszes és tájékozott, a csalók miatt. Negyedszer: a tanácsosok, akik legyenek egységesek
és egy akaraton lévôk, és ne legyenek elnézôek a megvesztegetôkkel szemben.
VI. A szolgalelkû, hûtlen és hitvány emberekrôl, akik semmiképpen se választhatók a közjó
kormányzására
Azok nem választhatók a közjó irányítására, akik eltékozolják javaikat. És ha ezt nem
tudván mégis megválasztattak volna, akkor
le kell váltani ôket. Mert minden egyes olyan
végzésben vagy ítéletben, amelyben megsértik a kötelességet, szétzilálnak a maguk körében egy nyilvánvaló törvényt, éppen azt a kötelezettséget, hogy mindenki hûségesen tartsa meg a közjót, amit ôk rombolnak le, és általában a tudatlanok fojtanak el.
VII. Az igazságos bíró gondosságáról és elôrelátásáról
Te, bíró, mivelhogy te elöljáró tanácsos
vagy, ezért igyekezzél teljes szívedbôl szorgalmasnak lenni, mert felesküdtél arra, hogy az
említett dolgokat megtartod. Ezért teljesítsd, és jól fontold meg a jogokat, a megbecsülést és a hasznot, amelyek mindebbôl
származnak.
A bevezetôt 445 cikkely követi, amely a mû
terjedelmesebb része, és kitér mindhárom
„népréteg”, a fôurak, a polgárok és a nincstelenek jogaira és kötelességére, amelyek elmulasztása esetén a középkori szigor sem maradt el:
66. A polgárjog elnyerésérôl
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Ha egy idegen Buda városába akar költözni, és ott polgárjogot szeretne nyerni, az csakis tisztességes, jó hírû és tulajdonnal bíró
férª lehet. Ha nincs ingatlana, akkor állítson
kezeseket arra nézve, hogy a beköltözés évében és utána is mindig adózni fog, és a várossal tart jóban és rosszban.
72. Az idegen kereskedôk jogairól és elszállásolásáról
Az idegen kereskedô Budára érkezésétôl
fogva ne a saját élelmét fogyassza, és ne is vásároljon élelmet magának a boltjában, kamrájában vagy a szobájában, hanem fogyaszszon városi polgárnál, mint ahogyan ez a nyilvános fogadósnál történik.
163. Azokról az asszonyokról, akik idô elôtt
szülnek gyereket
Ha egy asszony elôször megy férjhez, és
gyereket szül, mielôtt eljött volna annak az
ideje, és ha a gyerek él, kérdôjelezzék meg
törvényes jogait, mert túl korán született. Ha
egy asszony férje halála után szül gyereket a
rendes idôn túl, akkor vonják kétségbe a gyerek törvényes születését, mert túl késôn született.
180. A sókofákról, ha verekednek
Ha a sókofák szidalmazzák egymást, és szégyentelenül romlottak, akkor mindezért cipeljék büntetésül a civakodás tégláját. A panaszos, akinek a javára döntöttek az eljárás
során, hajtsa és egy pálcával szurkálja a bûnöst. A téglát az elítélt cipelje a tanácsházától
a Szent György-kápolnát megkerülve vissza a
tanácsházához.
186. Az utcalányokról és hasonlókról
Az utcalányok szegény, elszomorított és
csüggedt népség, védeni kell ôket az erôszaktól és jogtalanságtól. E szegények és nyomorúságosak viseljenek a fejkendôjükön egy legalább tányérnyi nagyságú sárga foltot. És ha
enélkül a jel nélkül találják ôket, akkor a poroszlómester minden alkalommal hat pfenning bírságot szabjon ki rájuk.
Buda város XV. századi jogkönyve Magyarország páratlan hagyatéka. De nemcsak jogi,
hanem nyelvészeti és mûvelôdéstörténeti
emléke is a kornak, amelyben született. A
Zsigmond és Mátyás király korabeli udvari
élet tükre, törvénycikkelyei pedig „keletkezési idejükhöz képest tartalmazzák a múltat,
szabályozzák a jelent és utalnak a jövôre.”
Verrasztó Gábor

Szeptember 6-án hétfôn 17 órakor a
Pesthidegkúti Mentôállomás falán az
önkormányzat emléktáblát helyez el a
Klebelsberg-díjjal kitüntetett Pokorny
Józsefnek (1948–2009), a Hidegkúti
Sport Club köztiszteletben álló elnökének, az Országos Mentôszolgálat megbecsült dolgozójának, a kerület közösségi és sportéletének kiemelkedô alakja
tiszteletére halála elsô évfordulóján. Az
emléktábla-avatást követôen 17.45 órai
kezdettel a Hidegkúti Sport Club Szabadság utcai sportpályáján felavatják a
Pokorny József-emlékhelyiséget.

Harangok
és toronyórák

Az MMKM Öntödei Múzeuma a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal közösen
2010. október 14–15-én rendezi meg 8.
harangtörténeti ankétját. A konferencia
során a harangöntödékkel és a harangokkal kapcsolatos témakört a toronyórák fejlôdésérôl, történetérôl szóló elôadásokkal, a hazai emlékek felkutatásának beszámolóival bôvítjük.
Az ankét második napján szakmai tanulmányutat tesznek a vendégek, melynek programjában az esztergomi harangkutatási emlékek megtekintése, a
visegrádi muzeológusok bronzöntészeti
kutatási eredményeinek megismerése,
valamint az egyetlen mûködô harangöntöde megtekintése szerepel.
A részletes programról felvilágosítás
és jelentkezés szeptember 6-ig az Öntödei Múzeumban kapható személyesen
(1027 Bem u. 20.), telefonon vagy faxon: 202-5011, 201-4370 és e-mailben:
ontode@mmkm.hu.

Kora ôszi piaci napok
Legközelebb szeptember 11-én 7.30–12 óráig
lesz piac a Cserkészház kertjében (1029 Hímes u. 3.). A hagyományos magyaros hangulatot a piac és a látogatók teremtette barátságos
légkör garantálja. A piac üzemeltetôje, a segítôi és a gazdák szeretettel várnak minden érdeklôdôt szeptember 11-én és 25-én is.
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Ünnepek

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

A KASSAI VÉRTANÚK: Szent
Márk, István és Menyhért áldozópapok emléknapja szeptember 7-én
van. Kôrösi Márk 1588-ban született Horvátországban, a nagyszombati papnevelde rektora, majd esztergomi kanonok és széplaki apát volt,
aki a katolikus hit védelmére Kassára ment, hogy az ott lelkipásztorkodó Pongrácz István és Grodecz
Menyhért jezsuita atyáknak segítsen.
Pongrácz István 1582-ben született erdélyi magyar nemesi családból, jezsuita lett. Ausztriában, majd
Kassán tanított és lelkipásztorkodott. Itt találkozott rendtársával, a
lengyel Grodecz Menyhérttel, aki
1584-ben született Sziléziában. A
harmincéves háborúban tábori lelkészként mûködött, majd Kassára
került.
Bethlen Gábor és Rákóczi György
kálvinista hajdúi 1619. szeptember
5-én elfoglalták Kassát, mindhármukat azonnal ôrizetbe vették, és arra akarták kényszeríteni, hogy az új
valláshoz szegôdjenek. Szeptember
7-én borzalmasan megkínozták és
megcsonkították, majd a szennygödörbe dobták ki ôket, ahol Pongrácz
István még húsz órát élt. Ereklyéik
egy részét az esztergomi Bazilika ma-

A MAGNIFICAT INTÉZET palesztin keresztény ifjúsági kórusa a
Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium szervezésében Magyarországra látogatott és több koncertet adott augusztus 22—26. között. A koncertek létrejöttét Nassar Khamis, Magyarország betlehemi tiszteletbeli konzulja és Czibere Csaba, Magyarország palesztinai nagykövete támogatta.
A zeneiskolaként mûködô jeruzsálemi Magnificat Intézet 1995-ben
jött létre a szentföldi Ferences Kusztódia elhatározása nyomán. A
párbeszéd, a békés egymás mellett élés helyszíne, ahol magas színvonalú zenei képzést nyújtanak a diákoknak. Az intézet nyitott mindenki elôtt, országra, nyelvre, fajra vagy vallásra való tekintet nélkül. Jelenleg kétszáz diák tanul itt tizennyolc tanár közremûködésével, akik között vannak izraeliek, palesztinok, örmények, zsidó, keresztény és muszlim vallásúak.
A CSÁSZÁRFÜRDÔI SZENT ISTVÁN KÁPOLNA BÚCSÚJA augusztus 20-án volt. Az ünnepi szentmisét P. Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes, kápolnaigazgató, rendházfônök mutatta be.
SZENT ISTVÁN-ÜNNEPSÉG BÉCSBEN. Elsô szent királyunkról a
Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség minden év augusztus utolsó
szombatján emlékezik meg. Az idén az ünnepi szentmisét dr. Márfi
Gyula, Veszprém érseke mutatta be. A jeles eseményre számos zarándok érkezett a Felvidékrôl, Magyarországról, Erdélybôl és Ausztriából. A Dóm téren, illetve az érseki palotában magyar néptánc- és
népénekbemutató is volt.
A TÖVIS UTCAI FERENCES KÖZÖSSÉG prézese lett Hegedûs Kolos, aki ezt megelôzôen a pesti ferences templom templomigazgatója volt.
MÁRIAREMETÉN szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén
az ünnepi szentmisét Lauber Benedek székesfehérvári kanonok
mondja. Szeptember 12-én a Bazilika fôbúcsújához kapcsolódó ün-

gyar szentek oltárán ôrzik. Szent X.
Piusz pápa 1905-ben boldoggá, II.
János Pál pápa pedig 1995. július 2án, Kassán szentté avatta ôket.
KISBOLDOGASSZONY, Szûz Mária születésének ünnepe szeptember 8-án van. Mária Dávid nemzetségéhez tartozott, Joakimtól és Annától született. Születésének sem a
helyét, sem az idôpontját nem ismerjük. A hagyomány szerint a jeruzsálemi templomban nôtt fel, mert
Istennek volt szentelve.
Tisztelete a negyedik században
igen gyorsan terjedt, az ünnep annak a jeruzsálemi templomnak felszentelési évfordulója, amely ott áll,
ahol a hagyomány szerint Mária született. (Ma Szent Anna templom.)
Az ünnepet a magyar nép a Kisboldogasszony vagy Kisasszony néven
nevezi.
SZÛZ MÁRIA NEVÉT külön ünneppel üli meg a katolikus egyház
szeptember 12-én. Mária nevének
eredete és jelentése bizonytalan. Héberül Mirjam. Jézus idejében a Marjam formát használták. Az arám Mara (Úr) szóból eredeztetve, jelentése
Úrnô. Mária nevének egyetemes ünneplését XI. Ince pápa rendelte el
Bécs törökök alóli felszabadítása
(1683. szeptember 12.) emlékére.
nepi szentmisét a szabadtéri oltárnál 10.30 órakor Márfi Gyula
veszprémi érsek mondja. Szeptember 15. a Fájdalmas Anya ünnepe, szentmisék 7.00 és 10.30 órakor lesznek.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN szeptember 3-án 9.30 órakor istentisztelet, szeptember 12-én 9.30 órakor
családi istentisztelet lesz a templomban, 11.15 órakor gyülekezeti
nap a gyülekezeti teremben, téma: Család a Bibliában, elôadó dr.
Varga Gyöngyi. Az elôadás alatt a gyermekek részére külön foglalkozás. Szeptember 19-én 10 órakor hálaadó istentisztelet a Sarepta Szeretetotthon 59. születésnapja alkalmából. Az alkalomhoz ünnepi programok is kapcsolódnak. Szeptember 26-án 9.30 órakor
aratási hálaadó istentisztelet. Templom: Ördögárok u. 9. Gyülekezeti Terem, Lelkészi Hivatal: Zsíroshegyi út 47. Fogadóórák: hétfôn és
szerdán 17 és 18 óra között. Telefon: 397-5403. Honlap: pesthidegkut.lutheran.hu
A GERCSEI TEMPLOMBAN szeptember 16-án 18 órakor ökumenikus imaest lesz.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN szeptember 5-én 9.30 órakor ünnepi istentisztelet az
1940-es bécsi döntés emlékére. Szeptember 12-én 9.30 órakor istentisztelet, szeptember 19-én 9.30 órakor hittan-tanévnyitó istentisztelet szeretetvendégséggel. Vasárnapi gyermek istentisztelet a
felnôtt istentisztelettel egy idôben van. Elérhetôség: 326-5629, 06
30 289-9415, hegedus.cimbalom@freemail.hu.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN szeptember 12-én 10 órakor lesz a Veni Sancte, a Szentlélek segítségét kérô évnyitó szentmise. Szeptember 13-án 11.30-kor rózsafüzérima,
12 órakor szentmise a Fatimai Szûzanya tiszteletére. Ezen a napon
kezdôdik a hitoktatás.
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Beköszönt
a zsidó újév
A Gergely-naptár szerint szeptember
9-én (a gyakorlatban már 8-án este) köszönt be idén a zsidó újév, a Ros Hasana. A zsidó naptár szerint megkezdôdik
az 5771. zsinagógai év. Az újév a világ
és az ember teremtésének évfordulója,
amikor az ember teremtett voltára és Istentôl való függôségére is emlékeznek.
A Ros Hasana kifejezés szó szerint azt
jelenti: az év feje. Ez a lelki számvetés,
önvizsgálat, az ima idôszaka, amikor a
Talmud szerint minden élôlény elvonul
Isten elôtt, aki megítéli ôket a következô esztendôre. Mivel a közepesek még
kapnak haladékot, hogy megjavítsák
magukat, a hithû zsidók e napon visszagondolnak az elmúlt évben elkövetett
hibáikra és tévedéseikre, az ôket ért kísértésekre. Ugyancsak az újév napján adnak hálát a Mindenhatónak, amiért
egész éven át megóvta ôket a balszerencsétôl és a rossztól.
Ros Hasana után tíz nappal tartják a legnagyobb zsidó ünnepet, a Jom Kipurt.
Ezt az idôszakot tíz bûnbánó napnak nevezik, amikor mindennap különleges
bûnbánó imákat kell mondani. Jom Kipur a megtérés, a böjt, egyben az engesztelés napja is. Az ünnep fô célja,
hogy megtérésre hívja a hívôket, a bûnösnek meg kell javítania életvitelét, és
a lehetôségekhez képest helyre kell hoznia az okozott erkölcsi és anyagi kárt.
Az ünnepet megelôzô este minden átgondolatlanul tett fogadalom feloldásáért imát mondanak (kol nidré), hogy az
év betartatlan fogadalom nélkül, tiszta
lappal induljon. Általában az egész napot együtt, a zsinagógai közösségben
töltik, olvassák az írásokat, fôleg az
Áron áldozatáról szóló részeket és Jónás könyvét.
A böjt olyan szigorú, hogy a száj megnedvesítése is tilos, ám azoknak, akiknek orvosuk megtiltotta a böjtöt, kötelezô enniük és inniuk. A gyerekek csak
pár órás böjtöt tartanak, a nagykorúvá
avatott izraeliták (tizenkét év feletti lányok, asszonyok, tizenhárom év feletti
ªúk, férªak) közül minden egészségesnek kötelezô a teljes 25 órás böjt.

ISTENTISZTELETEK: SZEPTEMBER 8.,
18.30: Erev Ros hasana 5771 (gy. gy.
18.53); SZEPTEMBER 9.: 10.01: Ros Hasana elsô napja; SZEPTEMBER 9.:
18.30: Ros Hasana II. napjának beköszönte (gy. gy. 19.55); SZEPTEMBER
10.: 10.02: Ros Hasana II. napja; SZEPTEMBER 17.: 18.30: Erev Jom Kipur,
25 órás böjt (gy. gy. 18.34); SZEPTEMBER 18.: 9.00: Jom Kipur, böjt vége
19.36.
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Búcsú Magirius Máriától
Augusztus 6-án, életének 109. évében békességben elhunyt Magirius Mária. A II. kerület legidôsebb polgára a fôvárosban született és 1919-ben költözött a Fillér utcába,
majd hamarosan a Csopaki utcában építettek saját házat, ahol azóta kisebb megszakítással élt.
Mária néni — akit a kerületben sokan Mici
néniként ismertek és szerettek — a két világháború borzalmai után családtagjaival
együtt a kitelepítés viszontagságait is megtapasztalta, de mint korábban lapunknak
mondta, a kényszerû, vidéken töltött évek
alatt nagyon megszerette a befogadó dombrádiakat. Olvasóinknak azt is elárulta, hogy
a szeretô családi légkör, az optimista életfelfogás és a pozitív gondolkodásmód az, ami
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy valaki megélhesse a százéves kort. Magirius Máriát gyászolja unokahúga, unokaöccse és családjuk.

Fecskehajtó Kisasszony
„Tövis nélkül nyílt Szép Rósa, Mirigyeknek
új orvosa. / Hercegeknek Unokája, Üdvöz
légy Szent Rosalia… / Áldunk, segítséget várván” — fohászkodtak eleink Szent Rozália ünnepén (szeptember 4.), hogy a járványok elkerüljék a falujukat. A XII. században élt Rozáliának, a pestisben szenvedôk oltalmazójának tiszteletére kápolnákat építettek, ahol remeték imádkoztak a hívôkért. A barokk kori
Szentháromság-szobrok egyik mellékalakjaként gyakran szerepelt Rozália; megjelent a
budavári szobor szentjei között is. Dédanyáink hittek benne, hogy a Rozáliák — a név a virágok királynôjének tartott rózsa latin nevébôl (rosa) származik — megmenekülnek a betegségektôl. Rontónapnak gondolták
Jusztiniáni Szent Lôrinc püspök ünnepét
(szeptember 5.), amikor már lucskos, íztel e n , „ l ô r i n c e s” a
dinnye. Megªgyelték, hogy a fák pihenôre készülnek, nem
nônek tovább. Ha a
szent emléknapja verôfényes volt, nem aggódtak a tüzelô miatt,
mert szép ôszt reméltek.
„Ma született e világra / Egy ékes kisasszonyság, / Kinek keblébôl bimbódzik /
Fölséges nagy uraság. / Fellegek és egek
közt / Ma tartatik vigasság, / Az angyalok
énekelnek, / Zengenek a muzsikák…” — énekelték gyertyafény mellett virrasztó dédanyáink Kisasszony, másként Kisboldogasszony,
Szûz Mária születésnapjának (8.) hajnalán. A
jámbor lelkek az Úrangyala-koszorú, vagyis
tizenkét Úrangyalából álló és Mária tizenkét
csillagú koronája tiszteletére végzett imádsággal töltötték az idôt pirkadatig. Sokan a

szabadban várták a napkeltét, mert úgy hitték, akinek érdeme van rá, az a rózsákat szóró napsugarak között megpillanthatja Máriát, aki Napba öltözött asszony képében jelenik meg. Ha tiszta volt az égbolt, némelyek a
kis Jézust is látni vélték édesanyja karjában.
Földbôl élô dédapáink többnyire az ünnepen
kezdték vetni a kenyérnek valót. A vetômagot
elôzô este ponyvára terítették az udvaron,
hogy az Úristen szentelése fogja meg; hittek
benne, hogy a harmatos gabona nem üszkösödik meg, és bôven terem. Elôkerültek a
hosszú póznák, sokan diót vertek.
Mivel Kisasszonykor már csípôsek a hajnalok, a budai falvak gazdasszonyai is igyekeztek a rossz idô beköszönte elôtt fedél alá
parancsolni a kerti
terményeket. Némelyek úgy tudták, Kisasszony hajtja a fecskéket; megªgyelték,
hogy Mária születésének emlékünnepén
indulnak útnak az
összesereglett költözô madarak. A juhászok örültek Fecskehajtó Kisasszony
csendes esôjének,
mert a jószágok jól tejeltek a dús legelôn. Amikor Mária neve napján (12.) kellemes idô volt, az idôsebbek
hosszú, derûs vénasszonyok nyarára számítottak. Hétfájdalmú Szûzanya, másként Fájdalmas Anya napján (15.) Mária anyai fájdalmára emlékeztek. A szôlôtermesztô családok
Budán is a korai érésû fajták szüretelésével
foglalatoskodtak. Sok gazda megjegyezte,
hogy: „Fájdalmaskor teleszedjük azokat a kádakat, amelyeknek édes mustját murcivá érleli a hónap végére Borszûrô Szent Mihály”.
Pintér Csilla
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A magyarokat legyôzve
lett német színekben világbajnok
n MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna. Berczik Sára módszerén alapuló ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító
gimnasztika zongorakísérettel. Kedden és csütörtökön 16–17 óráig 5–7 éveseknek, 17–18
óráig 4–5 éveseknek. Jelentkezés: Kiliánné Kocsis Mária, 06 70 335-6286. Színpadi mozgás. Ritmikus gimnasztika és dzsesszbalett
elemein alapuló mozgás 7–10 éveseknek. Kedden és csütörtökön 17.30–18.30 óráig. Információ: Kilián Brigitta, 06 20 450-5822. Akrobatikus Rock And Roll hétfôn és szerdán 16–
17 óráig kezdôk részére, 17–18 óráig kezdôk
részére, 18–19.30-ig versenyzôk részére. Vezetôedzô: Pál Zoltán, 06 20 318-2786. Reggaeton tanfolyam (temperamentumos latin
tánc) 15–18 éveseknek hétfôn 16–17 és hölgyeknek csütörtökön 19–20 óra között. Oktató: Matyóka Judit, edzô: Vági Nikolett. Ingyenes bemutató nap: SZEPTEMBER 11., 10.00–
10.30 és 11.00–11.30-ig. Információ: Vági Nikolett, 06 20 513-6578, nikolett.vagi@gmail.com. Zumba fitness hétfôn 17.30, pénteken 18.45 órakor. Oktató/edzô: Vági Nikolett.
Ingyenes bemutató nap: SZEPTEMBER 11.,
10.30–11.00 óráig. Senior kubai tánctanfolyam vasárnap 16.30-kor. Oktatók: Nagy Tamás, Matyóka Judit. Ingyenes bemutató nap:
SZEPTEMBER 11., 11.30–12.00-ig. Bôvebb információ: Vági Nikolett, 06 20 513-6578, nikolett.vagi@gmail.com. Kezdô kubai salsa tanfolyam csütörtökön 20 órától. További információ: www.salsacaballeros.hu. Jelentkezés:
ani@salsacaballeros.hu; 06 20 382-9344, 06
20 315-2781. Gerinctorna hétfôn 19.00 és
csütörtökön 18.30–19.30 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, 06 30 3707322. Jóga hétfônként 19 órakor. Jelentkezés: Hegedûs Andrea, 06 30 236-1470, szerdánként 8 órától. Jelentkezés: Kun Ágnes Kiran, 06 20 250-0431, szerdánként 19 órakor.
Jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, 06 20 9418773. Terhestorna szerdán 18, pénteken 9.50
órakor. Jelentkezés: Németvölgyi Emese, 06
30 210-9597. Szülés utáni baba-mamatorna péntek 11 órakor. Jelentkezés: Németvölgyi Emese, 06 30 210-9597. Táncos nôi torna.
Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Jelentkezés:
Antal Ilona, 06 30 922-5887.
n BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB: Berczik
torna és modern tánc hölgyeknek, társastánc gyermekeknek és felnôtteknek. Felvilágosítás valamennyi tanfolyamról: www.budaitancklub.hu, jelentkezés: 201-7992, budaitancklub@marczi.hu.
n MARCZIBÁNYI SPORTCENTRUM: Focisuli
kedden és csütörtökön 16–17-ig, gyerekek részére jógaország és fitkid, korcsolya- és jégkorongoktatás egyénileg és csoportosan. Közönségjég hétköznap 14–20-ig, pénteken 14–
22-ig, hétvégén 9–22-ig, továbbá fitneszórák
és pályák bérlése. (1022 Marczibányi tér 16.,
tel.: 336-0777)

A Templomkerti esték augusztus eleji
rendezvényén ott ült a hallgatóság
soraiban Szepessy József egykori
párbajtôr világbajnok is. Az erdélyi
Szatmárnémetiben született, 1973-ban
német színekben vb-gyôztes válogatott
tagja fél évszázada kiváló kapcsolatokat
ápol a magyar vívósport akkori és
késôbbi kiválóságaival egyaránt. A
közelmúltban azzal hívta fel magára a
figyelmet, hogy 140 ezer forintot
küldött az árvízkárosultaknak.

1974-ben, a berni Világkupán megsérültem, s akkor döntöttem, hogy inkább az
edzôsködésre helyezem át a hangsúlyt. Heidenheimben húsz gyerekkel kezdtem, közülük tizennyolcan egyetemet végeztek, Arn
Schmidt pedig olimpiai és világbajnok lett a
nyolcvanas évek végén.
Ön ekkor azonban már régen más vizeken evezett.
Ajánlatot kaptam 1983-ban a vívófelszereléseket gyártó világcégtôl, az Allstar-tól. Ott
pedig olyan eredményesen dolgoztam, hogy
négy évvel késôbb egy bányagépeket gyártó

— Rákattintottam a MOB honlapjára, ahol
Schmitt Pál adakozásra szólított fel. Azonnal
intézkedtem a magyarországi bankomnál,
utaljanak át ötszáz eurót, ami száznegyvenezer forintnak felel meg. Ám itt nem is az
összeg a lényeg, hanem az odaªgyelés, a segítôkészség kinyilvánítása.
A sportág berkeiben otthonosak tudják,
hogy az akkori NSZK világbajnoki elsôségében Önnek igen komoly része volt.
A Göteborgban megrendezett vb-re — a
müncheni olimpián „leégett” párbajtôrözôk lebecsüléseként — három nappal késôbb vittek minket a többiek után. Akkor
elhatároztuk, mi leszünk a német küldöttség legjobbjai. Az olaszok elleni, elôdöntôbeli sikert követôen állhattunk pástra a
ªnáléban a magyarokkal szemben. Jómagam 4–2-es magyar vezetésnél legyôztem a
müncheni egyéni bajnok Fenyvesi Csabát,
s ezután 2–4-rôl 8–4-re fordítva lettünk
aranyérmesek.
Hogyan lett Ön a német válogatott tagja?
A Ceauºescu-rezsim alatt több külföldi szereplés után, indoklás nélkül visszavonták az
utazási engedélyemet. Amikor nagy sokára
1972 januárjában ismét mehettem, habozás
nélkül kinn maradtam. Mivel nagynéném Németországban élt, a nagymamám pedig német származású volt, ezt akkor még három
nap alatt elfogadták.
A világbajnoki gyôzelmet követôen gyorsan visszavonult.

cég csábított el vezetô menedzsernek. Bevezetésként három hónapig egy bánya mélyén
kellett dolgoznom, hogy megismerjem a témát. 1996-ban a Csobánkáról kitelepített
Schuck úr azt mondta: van egy gázgömbcsapokat gyártó vállalatom, hetven emberrel dolgozom és van hozzá két találmányom. Ma ötszáz fôs világcégünk van, amely a Gazpromnak, Kínának és Indiának egyaránt szállít.
A sporttól távolabb került ezekben az
években?
Csak átmenetileg. 2002-tôl a heidenheimi
vívóklub elnöke lettem, majd a világhírû
Emil Beck halálát követôen a tauberbischofsheimi olimpiai központ nemzetközi kapcsolatai igazgatójának kértek fel.
A magyar vivósporttal is van kapcsolata?
A kétszeres olimpiai bajnok Schmitt Pál
mellett elsôsorban a négyszeres olimpiai
aranyérmes Kulcsár Gyôzôvel és a kardvívásban olimpiai bronzig jutó Kovács Tamással vagyok jó barátságban. Ám ezek a szálak a közeljövôben bizonyosan erôsödni fognak. Eltökélt szándékom ugyanis, hogy 2011. január elsején beadom az állampolgársági kérelmemet, a jövô év októberében esedékes nyugdíjazásomat követôen pedig végleg Magyarországon telepedek le — az is elôfordulhat,
hogy éppen a II. kerületben, ahol sok éven át
— a Fillér utcában — volt a cégem irodája.
Rengeteg ötletemet reményeim szerint a magyar sport javára tudom majd hasznosítani.
Kép és szöveg: Jocha Károly
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A táncklub tanfolyamai

A Berczik Sára Budai Táncklub tanfolyamaira beiratkozni a helyszínen, szeptember 6-án
14–18 óráig lehet. A táncklub egyéb tanfolyamai: sztepp, akrobatika, társastánc, Kerekítô bábos torna. Felvilágosítás és jelentkezés: 1022 Budapest, Kapás u. 55. Tel.: 201-7992, e-mail:
budaitancklub@marczi.hu, www.budai-tancklub.hu.

Beindul a sportélet
Az iskolakezdéssel egyidôben az elôzô évekhez hasonlóan felpezsdül a sportélet. A diákok a 2010–2011-es tanévben is több mint húsz sportágban mérhetik össze saját ügyességüket, vagy az iskola csapatának tudását. A diákolimpiákról és a versenykiírásokról az
iskolákban, illetve az önkormányzat honlapján a www.masodikkerulet.hu/sport/diaksport oldalon lehet tájékozódni.

HIRDETÉS

Sí- és snowboardoktatás minden évszakban
A Pasaréti Síiskola 2009 ôszén a Vasas Pasaréti Sportcentrum területén nyitotta meg kapuit a havas sportok iránt érdeklôdôk számára. A kombinált tolókaros, tányéros felvonóval és világítással felszerelt korszerû mûanyag sípálya — évszakoktól és idôjárástól
függetlenül — kiváló lehetôséget biztosít a kezdô és
haladó tanulók számára.
Kezdô és haladó, egyéni és csoportos órákon egyéni igények figyelembevételével fejlesztik a tanítványok tudását, szakképzett oktatóik egy órás foglalkozások keretében a sí és snowboard alapjai mellett a
biztonságos lesiklás és liftezés szabályait is megtanítják.
A síiskola célja, hogy olyan rendszeres sportolási
lehetôséget nyújtson tanítványainak, ahol kellemes
környezetben, szórakoztató formában ismerkedhetnek meg a téli sportok alapjaival. Ennek megfelelôen
szárazedzéseken is fejlesztik tanítványaik készségeit,
és versenycsoportot is indítnak azoknak a gyerekeknek, akik másokkal is összemérnék ügyességüket.
A síiskola oktatási alapelvét — a játszva tanulást
— a téli síutakon is érvényesítik, külföldi sítáboraikban a mûanyagon megszerzett tudás továbbfejlesztése, a sípályán való közlekedés szabályainak oktatása
és a tanulók lécbiztonságának növelése a cél.
A nyári iskolai szünetben napközis táborokba várták a gyerekeket, ahol természetesen a játék volt az
elsô, de mindenképpen sportos formában. A síelés
mellett úszással, tenisszel és sok más sportággal is
megismerkedhettek, ismerôs környezetben, ismerôs
oktatókkal.
Tapasztalt oktatóikkal óvodák, iskolák csoportjait
is fogadják délelôttönként, elôzetes jelentkezés alapján. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek örömmel, lel-

kesedéssel vessék bele magukat a síelésbe, és játékos formában ismerkedhessenek meg a sportág
alapjaival, miközben szabad levegôn töltik az idejüket.
A síiskola nem csupán síoktatásra korlátozza tevékenységét; szeretnék, ha valódi közösség alakulna ki óráikon, foglalkozásaik, tanfolyamaik során.
Az év folyamán minden lehetôséget kihasználnak
az együtt ünneplésre, programok szervezésére.

(x)

Nyílt napok a Pasaréti Síiskolában szeptember
11-én és 12-én reggel 10-tôl délután 2-ig. Felszerelést biztosítanak, és oktatóik is a helyszínen lesznek. Beiratkozás: szeptember 7-tôl kedden és csütörtökön 16–18-ig és szombaton 10–
12-ig. (1026 Pasaréti út 11–13., info@pasaretisiiskola.hu, www.pasaretisiiskola.hu, 06 70
376-0641, Tóth Viktória.)

n KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: Csillagszemû
Néptánccsoport 3–6 éves korig. Jelentkezés:
Tóth Kinga, 06 30 568-0772. Csiribiri torna 1–
3 éveseknek csütörtök 9.30-kor. Elsô alkalom:
SZEPTEMBER 16. Beiratkozás: Orszánczky Ildikó, 06 30 389-5500, e-mail: cibildi@freemail.hu, www.csiri-biri.hu. Balett gyerekeknek és
felnôtteknek. Információ és beiratkozás: Hajas
Lili, 06 30 399-7779, e-mail: lili.hajas@indamail.hu, www.balerina.eoldal.hu. Karate iskoláskortól felnôtt korig kedd, csütörtök 17 órától,
péntek 17 órától. Információ és beiratkozás:
Szentes János oktató, 06 20 339-2197, e-mail:
szentesj@yahoo.com. Dzsúdó óvodás és iskolás gyerekeknek. Információ: Bácskay Zsolt testnevelô tanár, dzsúdóedzô, I. DAN, 06 20 9514414. Jóga a mindennapi életben felnôtteknek és gyerekeknek. Információ: Bolla Magdolna jógaoktató, 06 30 402-4657. Nôi torna szerda 8.15-tôl. Elsô óra: SZEPTEMBER 8. Információ és beiratkozás: Tóth Irén, 06 70 617-7161.
Kombinált Nôi Torna Lippai Andrea Módra.
Elsô óra: SZEPTEMBER 13. Lippai Andrea Europas és Harangozó Gyula-díjas táncmûvész, 06
20 326-0793, www.flamencoshow.hu. Meridian torna 6–100 éves korig. Az egészség-karbantartó „3–1–2” meridiantorna begyakorlása.
Egyszerû, hatásos, nem idôigényes. Információ: Kocsányi Gabriella, 376-8796, 06 20 3321630. Pilates zenés nôi torna. Elsô óra: SZEPTEMBER 6. Információ és beiratkozás: Orbán
Dóra, 06 30 933-7092, e-mail: orban.dora@freemail.hu. 35+ Sport Klub: Nordic walking.
Helyszín: Arad u. és Kôvári u. sarok, a hidegkúti
vitorlázó repülôtérnél. Torna: A keleti és nyugati mozgáskultúra ötvözete, a teljes testi-lelki
egészség érdekében. Szerdán 10 órakor. Babamama interaktív mozgásprogram péntek 10
órától. Speciális nordic walking hétfôn 10 órától a hidegkúti vitorlázó repülôtéren. Részletesebben: www.fogarasisiiskola.hu. Információ:
dr. Szelényi Anna, 06 30 384-8409. Francia torna felnôtteknek. Információ és jelentkezés: Bourland Martine, 06 20 955-5563. Kubai salsa
tánctanfolyam 16–61 éves korig. Információ:
Pethô Kincsô, 06 20 973-1042, e-mail: kincso.petho@vipmail.hu. Nazirah Hastánciskola
felnôtteknek. Információ és beiratkozás: Vattai Rita Nazirah oktató, orientális táncmûvész,
06 70 558-2729 Társastánc a Dynamic Tánciskolával. Információ: Telek Szilvi, 06 20 3266628.
n KOLOZSVÁRI TAMÁS SPORTCENTRUM: Ingyenes lehetôség: futás, kosárlabdázás, pályabérlet: tenisz, labdarúgás. Pályák: rekortán futókör, kis- és nagyméretû mûfüves labdarúgópályák, salakos teniszpályák, kosárlabdapálya. (1023 Kolozsvári Tamás utca 11–13.,
Kulcsár Róbert, tel.: 06 20 771-2703.
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, alakformálás. www.budai-callanetics.hu,
tel.: 201-1620, 06 70 286-3837, 06 30 5393797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)

26. OLDAL
n Több lakásban is betörôk jártak
az elmúlt két hétben, és sajnos,
nem távoztak üres kézzel. Az Alvinci úton az ablakot befeszítve jutott
be a tettes egy lakásba, ahonnan
bankkártyával és mûszaki cikkel távozott. 4 millió Ft értékben loptak el
mûszaki cikkeket és készpénzt augusztus 23-án a délelôtti órákban a
Borbolya utcában az ajtó befeszítését követôen. Augusztus 22-én a Petrezselyem utca egyik házából is mûszaki cikket lopott a betörô. A terasz
ajtaját feszítette fel a betörô a Pusztaszeri úti egyik házában augusztus
21-én, és ékszereket vitt magával. A
Barlang utcában ugyanezzel ékszereket, készpénzt tulajdonítottak el. Betöréses lopás történt augusztus 3. és
augusztus 16. közötti a Testvér közben. A bûncselekménnyel okozott
kár 2 millió forint. Ajtóbefeszítéssel
törtek be a Fillér utca egyik lakásba
augusztus 13-án délután, és 2 millió
forintnyi ékszerrel, készpénzzel távoztak.
n A nyár az autótolvajok számára
nem jelent pihenést, ezt bizonyítják az utóbbi idôszakban ellopott
gépjármûvek. Négy autó tûnt el augusztus 18-án a kerületbôl, a károsultak a Ruszti úton, a Garas utcában, a
Marczibányi téren és a Bem rakparton látták utoljára a gépjármûveiket.
Hatmilliós autót loptak el a Fekete István utcából augusztus 15. és 16. között. Augusztus 13-án a Frankel Leó
útról tulajdonított el ismeretlen elkövetô egy 2,5 millió forintos gépjármûvet.
n Továbbra sem javallott az autóban hagyni értékeinket. Mûszaki cikkekért törtek fel gépkocsikat a Vidra
utcában, a Szépvölgyi és a Kuruclesi,
valamint a Frankel Leó úton, a Bimbó
úton pedig egy kisbuszból 1 millió forint értékben loptak ki szerszámgépeket. A Kandó Kálmán utcában augusztus 19-én este egy nyitott gépjármûbôl laptopot vitt el a tolvaj, a Lövôház
utcában egy feltört gépkocsiból viszont készpénz és iratok tûntek el.

KÉK HÍREK

BUDAI POLGÁR

Garázdák a metróban
A Moszkva téri metróállomáson próbált meg
jegy nélkül utazni egy három fôbôl álló társaság augusztus 15-én, a biztonsági ôrök azonban útjukat állták. Az egyik férª arrogáns viselkedése elterelte az ôrök ªgyelmét, így egyikük lejutott a peronra. Az erôsen ittas férªt
az ôrök visszatartották. Közben egyik társa

megtámadta ôket, ezért rendôri segítséget
kértek. A járôrök két férªt elfogtak és elôállítottak a kapitányságon. Garázdaság megalapozott gyanúja miatt is büntetôeljárás indult
ellenük. A cselekményre tekintettel gyorsított eljárás keretében már néhány nap múlva
bíróság elé álltak.

Horogra akadtak
A körözési nyilvántartás adatai alapján a Margit körúton fogták el a kerületi rendôrök augusztus 9-én azt a 40 év körüli férªt, aki ellen
a II–III. kerületi bíróság adott ki elfogatóparan-

csot. Szintén a helyi járôrök fogtak el augusztus
15-én az Endrôdi utcában egy személyt, akit a
XVIII–XIX. kerületi bíróság elfogatóparancsára csalás bûntette miatt köröztek.

Bolti szarka a körúton
Bolti tolvajt fogtak a Margit körúton augusztus 9-én. Az alig több mint 20 ezer forintos
kárt okozó ªatalembert a biztonsági szolgálat
munkatársa érte tetten, aki értesítette a kerületi kapitányság rendôreit. A helyszínen iga-

zoltatott férª nadrágzsebébôl elôkerültek az
üzletbôl eltulajdonított tárgyak. A rendôrök
elôállították az elkövetôt, aki beismerô vallomást tett. Ellene lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik büntetôeljárás.

II. KERÜLETI RENDÔRKAPITÁNYSÁG: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 10., tel.:
346-1800 (ügyelet is), e-mail: 02rk@budapest.police.hu

Ne dôljünk be!
Trükkös tolvajok jártak egy Zsigmond téri lakásban augusztus 19-én. A mit sem sejtô
idôs hölgyet két, magukat a gázmûvek munkatársának kiadó nônek sikerült megtévesztenie. Az álellenôrök a gázkészüléket vizsgálták
át a lakásban, majd a tulajdonostól az utolsó

számlát kérték bemutatásra. Ez idô alatt azonban készpénzt és különbözô értéktárgyakat
tulajdonítottak el az ingatlanból. A közel 1
millió forint értékû lopás miatt elrendelt eljárásában a rendôrség keresi a két 30–35 év
körüli, 170 cm magas barna bôrû nôt.

Hívja körzeti megbízottját!
A II. kerületi Rendôrkapitányság körzeti megbízottjai várják a lakossági bejelentéseket és a közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeket.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ GERGELY

n I. körzet
n
n
n
n
n

Gyarmati Tibor r. fôtörzsôrmester
Dupcsák Viktor r. fôtörzszászlós
II. körzet Bagócsi Gábor r. zászlós
III. körzet Szondi Gergô r. ôrmester
IV. körzet Dollencz Gábor r. ôrmester
V. körzet Nagy Zsuzsanna r. ôrmester
VI. körzet Porcsin Csaba r. törzsôrmester

06 20 329-9541
06 20 249-1362
06 20 240-1248
06 20 243-6941
06 20 322-8635
06 20 298-8255
06 20 290-1611

n
n
n
n
n
n

VII. körzet
VIII. körzet
IX. körzet
X. körzet
XI. körzet
XII. körzet

Nyul Péter r. ôrmester
Jurcsisin Miklós r. ôrmester
Gombita Gergô r. ôrmester
Csemer Tibor r. fôtörzsôrmester
Köntös Norbert r. fôtörzsôrmester
Homa Tibor r. törzsôrmester

06 20 325-6777
06 20 241-9432
06 20 279-3156
06 20 273-9481
06 20 952-3838
06 20 276-0375

Ügyelet: 346-1800 vagy a 42-135-ös mellék. Körzeti megbízotti alosztályvezetô: 346-1825. A lakóhely szerinti körzetekrôl a rendôrség ad felvilágosítást, illetve a www.masodikkerulet.hu oldalon található információ.
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A szép hangos világnak vége, csend uralkodik Újlakon
Vapiano étterem az egykori újlaki iskolában
A már életében legendává vált mûvészettörténész, Tóth Sándor tanár úr egyszer egy száraz, mûemléki falkutatásokat tárgyaló szakkönyv bemutatásán váratlanul az Újlakon töltött gyermekéveit idézte a közönség elé. A Bécsi út és a Lajos utca közérôl, az egykori újlaki iskola környékérôl mesélve mondta: „Egykor nyüzsögtünk itt — ma a környék halott.”
Ezt a Kolosy tér környékérôl állította, Buda
egyik legforgalmasabb pontjáról. Szavai
ugyanazt a paradoxont rejtették, amit Jókai
Mór esszéje 1900-ban, amikor a „Hajdani
hangos Budapest”-et siratta a századfordulón, a dinamikusan fejlôdô metropoliszban,
mert, mint írta, saját jelenében, az 1900 körüli világvárosi Budapesten „a csendesség …
minden utcát, piacot betakar … most mindennek a szép hangos világnak vége. Csend
uralkodik Budapesten.”
Az egykor Buda önálló városrészeként szolgáló Újlakon a r. k. templom és a plébánia, illetve ezekkel szemben a földszintes iskola-

épület és mellette az emeletes sörház képezte a centrumot. A Lajos utca és a Bécsi út északabbra esô része, amelyet ma a ’80-as évek
romantikázó, nosztalgiázó szellemiségébôl
fakadt giccses házak töltenek ki, hajdan a piactér volt.
A budapesti iskolák modernizációs léptékváltását elôbb a pesti magisztrátus, majd Eötvös József kultuszminiszter liberális politikája alapozta meg a kiegyezést követôen. A konzervatív és kissé megrekedt Buda iskolaügyének fejlôdése csak 1873, a városegyesítés
után vehetett lendületet. Szekularizálták az
iskolákat, a plébániák helyett községi iskolaszékek gyakorolták a felügyeletet, és ezzel
egyidejûleg korszerû, a XIX. század higiéniai
és a világvárosi fejlôdésnek indult Buda és
Pest társadalmi követelményeinek megfelelô
épületeket emeltek minden kerületben. Mintegy tíz év alatt 23 remekbe szabott iskolát.
Ezek sorába tartozott az 1875–1876-ban felépített Lajos utcai községi elemi népiskola is.

A VAPIANO. Megyünk Óbudára, de nem egy jó túrós csuszára, de azért tésztaevési szándékkal. S mint
mondani szokás, szándékaink komolyak, olyannyira azok, hogy nem is adjuk alább a hazánkban csak elvétve, akkor is inkább csak apró foltokban fellelhetô középosztály olaszos pasta-igényeinél. A Kolosy téren
ilyen minôségre a Vapiano képes; egy német eredetû étteremlánc második budapesti pasta-lerakata, mely
még az egyébként nem túl népszerû sorban állást is a trend részévé teszi. A Vapiano ugyanis az önkiszolgáló éttermek nagy családjához tartozik, annak viszont a high-end tartományába, tehát a magyar ember betevô hamburgerét biztosító gyorséttermeket felülrôl szemlélô, arisztokratikus vonulathoz. S mivel úriember
kezéhez nem tapad készpénz, az anyagiak intézése sem a pulton át, a megrendelt tészták, pizzák és egyéb
olaszos kiegészítôk átadás-átvételekor történik; ennek kiváltására való a bejáratnál kézhez kapott Vapiano-kártya, melyre elsô körben csak a rendelési tételek kerülnek föl, s a piszkos anyagiak rendezése majd
csak a kártyaleolvasás után, távozáskor esedékes. Az elôételként rendelt bruschetta és az olasz paradicsomleves maga a gyorséttermi tökély, még ha bruschetta-ügyben adódik is egy kis értelmezési zavar, és a zuppe & antipasti pulttól a pizzás részleghez irányítanak. Ott viszont egy vastag, világító cipókanálra hasonlító
készüléket kapunk, ami nem ehetô, ellenben ez jelzi majd diszkrét berregéssel, ha elkészülnek a kis pirított
ciabatta-darabkák. A tésztáknál három ügyintézô is tart félfogadást, és a vendég szeme láttára készítik a
négy árfekvésben és számtalan íz-fekvésben elérhetô pastákat, melyekhez nem kevesebb, mint tízféle tésztából lehet alapanyagot választani. Egyik szemünk a kijelzôn, a másik a pollo di crema és a salsiccia con
ªchi munkálatain. Míg az elôbbi a tejfölös-paprikás csirkemell és a parmezán, utóbbi a csípôs olaszkolbász,
a füge és a paradicsomszósz egyvelegét jelenti, s miként az elôételek, a pasta sem hagy kívánnivalót maga
után. Kezdeti bizonytalanságunkat egyre inkább felváltja a kellemes jóllakottság, az a fajta, mely meglehetôsen ritkán éri az embert a hétköznapok gyorséttermi körei és a hivatali ebédidôk szûkre szabott keretei
során. A teljesség érzéséhez már csak egy panna cotta (eperöntettel) hiányzik a bárból meg az elmaradhatatlan cappuccino. Befogadóképességünk és az étlap végére érve bátran állíthatjuk, a Vapiano az, aminek
G. Vendelin
mondja magát — egy gyorsétterem, nem kispénzû igényeseknek.

A tervezô az egyik legjelentôsebb magyar
építész, Feszl Frigyes unokaöccse, Feszl László (1847–1914) volt. Az eredetileg festônek tanult László több fôvárosi iskolát is épített
nagybátyjával az említett nagy fôvárosi iskolaépítési programban, amelynek szülôatyja egy
bizonyos Békey Imre, történetesen Feszl Frigyes apósa volt. Bár Feszl Frigyes öccse, Ágoston is éppen városi tanácsnok volt ez idô tájt,
és így e körülmények sajátosan ismerôs budapesti hangulatot adnak a történetnek, de az
kétségtelen, hogy e többmilliós grandiózus
terv egészséges, a kor európai színvonalán álló épületeket eredményezett. Elég utalni arra, hogy a projektet az 1878-as párizsi világkiállításon aranyéremmel díjazták.
Az újlaki iskolában is szeparálták a lányokat a ªúktól: a Lajos utcáról volt a lányok bejárata és lépcsôháza, a Bécsi útról a ªúké. A
két lépcsôház között helyezkedett el a mostani átépítéskor elbontott tornaterem, az iskolareform egyik vívmánya. A kiegyezést követô városfejlôdés hozta magával ugyanis a felismerést, hogy a korábbi, fôleg mezôgazdasági
munkákból álló kisvárosi életmódhoz képest
a nagyvárosi mozgásszegény létforma rendszeres póttestmozgást követel. Ez a szélesebb, tornatermi épülettömb készült el elôször, hogy addig is a Kolosy tér felé esô régi
barokk iskolaépületben zavartalanul folyhasson a tanítás.
Feszl neoreneszánsz épülete a felhasznált
anyagokat tekintve tipikus. Jellemzôk a sárga
és vörös dísztéglák, amelyek visszafogottan
elegáns mintázatokkal díszítik a homlokzatot,
valamint a terrakotta párkányburkolatok,
amelyeknek szolid rozsdaszínét igen dicséretes módon adták vissza a két évvel ezelôtti restauráláskor a korábban rákent sárga helyett.
Ez az anyaghasználat az 1870-es, 1880-as
években szinte kötelezô volt a közintézményeken: kórházak, laktanyák, iskolák stb. mind
ebben a köntösben pompáztak akkoriban.
Újlak iskolája, bár idôvel óvodát is magába
foglalt, jelentéktelenné vált az ezredfordulóra. Halálát egyrészrôl persze a gyerekszám rohamos esése okozta. De közrejátszott e városrész kettéosztása is: az Óbuda és Buda között
a 17. században kialakult Újlak egyre inkább
csak akadályt képezett, és mára már nem
egyéb átmenô forgalomnál. Gyerekricsaj helyett irodaházak, autentikus piac helyett külvárosi küllemû és színvonalú kávézók, lélektelen minipláza és szmog minden mennyiségben. Az, hogy az iskola épülete, bár teljesen kibelezve, egyáltalán még áll, és hogy a
mellette álló barokk sörház egy része is megmaradt, csakis a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal két elszánt munkatársának köszönhetô, akik védetté nyilvánították, és az átépítést tervezô építésszel közösen példát szolgáltattak arra, hogyan lehet korszerû irodaházat
kialakítani a régi épületek felhasználásával.
P. Vendelin
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Kerti hangulat, valódi olasz ízek
A pasaréti Alessio étterem olasz konyhája a közeledô sütôtökszezon elôtt egy
könnyû, sütôtökös tésztaételt ajánl azoknak, akik miután megkóstolták az étteremben, otthon is szeretnék elkészíteni.

Sütôtökpürével töltött tortelloni tejszínes spenóttal
Hozzávalók: (4 adag elkészítéséhez) 1 kg sütôtök, 1 db póréhagyma, 1 csokor
petrezselyem, 15 dkg parmezán sajt, só, bors, olívaolaj,
½ kg spenót, ½ l tejszín, 3 gerezd fokhagyma.
Elkészítése: A tököt 200 °C-on sütôben megsütjük, majd kimagozzuk, meghámozzuk. Feldaraboljuk és olívaolajon, póréhagymával egy serpenyôben összesütjük, majd sózzuk, borsozzuk és parmezán sajttal megszórjuk. Az egészet botmixerrel péppé ôröljük. Az elkészült pürét friss házitésztába töltjük, és tortelloni batyukat formázunk. A megtöltött tésztát lobogó sós vízben 4 percig fôzzük. A
spenótot fokhagymával olívaolajon pároljuk, majd tejszínnel felöntve pár percig
tovább fôzzük. A kifôtt tortelloniadagokat tányérra tesszük, majd a tejszínes
spenótot hozzákeverjük, tálaláskor parmezán sajttal megszórjuk.
Jó étvágyat!

A rejtvény fôsoraiban Albert Einstein szavait rejtettük el. A
2010/16. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A pénz
könnyebben megy, mint ahogy jön.”. A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000
forint értékben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából: Gyôri Jenô, Szili Jutka és Werner Emilia. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2010. szeptember 17-ig.
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Mamut-világtalálkozó Budapesten a Mammutban!
Vásárolj minimum 5000 Ft értékben a Mammut bármelyik üzletében vagy szolgáltatóhelyén 2010. augusztus 25. és november 30. között, és a bevásárlóközpont területén található információs pultnál munkatársunk egy pecsétet ad a gyûjtôfüzetedbe. Minden
5000 Ft egy pecsétet ér, ezekbôl összesen 20 darabot kell összegyûjteni, és — amennyiben nem szeretnél több mamutot megszerezni — átadni a megtelt és olvashatóan kitöltött füzetet az információs pultok valamelyikénél, ahol átveheted azt a mamutot,
amelyhez a pecséteket gyûjtötted!

A pontgyûjtô füzeteket a Mammut Bevásárlóés Szórakoztató Központban található üzletekben és az információs pultoknál szerezheted be.
Az akció idôtartama: 2010. augusztus 25—november 30. este üzletzárásig.
További információk a www. mammut.hu oldalon olvashatók.

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ —
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával
– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idô alatt
nulláról felsôfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez
vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra új módszer, a
Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a
nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta — felsôfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát tanítottam, de egyáltalán
nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe
fogjak bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is
tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre, és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl igazán
újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus
szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdôk-újrakezdôk számára, illetve akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.

– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett
megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás.
Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD-minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe
kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán, norvég, orosz és
portugál nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt
19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségének felel meg.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László, 06 20 996-5533, www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója a II. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL,
SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL

Tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók:
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban (Marczibányi tér 5/a) 2010. szeptember 8-án és 15-én szerdán 17–19 óráig;
a Klebelsberg Mûvelôdési Központban (Templom u. 2–10.) 2010. szeptember 9-én és 16-án csütörtökön 17 és 19 óra között.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

ANGOL/TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁR
VIZSGÁKRA 20 ÉVES TAPASZTALATTAL
EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: 06 30 343-8351
ANGOL nyelvoktatás Hidegkúton, 60 perces órák, INGYENES SZINTFELMÉRÉS! Kádár Anna nyelvtanár, tel.: 06 20 412-3663.
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, kétszintû érettségire felkészítést vállal fiatal tanár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak matek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy.
Tel.: 06 20 342-7667
Matematika-, kémiatanítást általános és középiskolásoknak vállalok a kerületben. Tel.:
06 20 580-7026
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SZAKTANÁRTÓL! HÁZHOZ MEGYEK!
TEL.: 06 20 959-0134
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. KÖZÉPSZINTÛ ÉS EMELT SZINTÛ ÉRETTSÉGIRE,
FÔISKOLÁRA, EGYETEMRE FELKÉSZÍTÉS.
TÖBB MINT HÚSZ ÉVES GYAKORLAT.
TEL.: 213-7747M 06 20 518-2808
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIA-, STATIKATANÍTÁS középiskolai taOKTATÁS
nártól. Videófilmkészítés. Tel.: 06 30 709BÖLCSI—OVI—DÉDELGETÔ BESZOKTA- 2362, www.onlineoktatas.blogspot.com
TÁS AZ ORBÁNHEGYEN. TEL.: 06 30
INGATLAN
537-1813, E-MAIL: gyermektunderkert@gmail.com
JELZÁLOGHITEL, HITELKIVÁLTÁS AZ ERSTE
BÖLCSÔDÉNKBE ÉS ÓVODÁNKBA szere- BANKTÓL KÖLTSÉGMENTESEN. TEL.: 06 30
tettel várjuk gyermekét is. Szülôs beszokta- 931-5689
tás, bioételek, intenzív angol, kiváló iskola- A II., SZERÉNA úton dunai panorámás 80
elôkészítés és sok-sok sport. Életkor szerint m²-es és 110 m²-es teraszos, garázsos lakákülön csoportok már bölcsôdében is. sok kiadók. Tel.: 06 30 729-7546
www.pinocchio.hu
A II., Varsányi Irén utcában kedves, kelleAlsó tagozatos tanuló délutáni tanítását, fel- mes, csendes, belsô kertre nézô felújított
ügyeletét vállalja leinformálható nyugdíjas garzon kiadó. Tel.: 06 30 346-6336
tanítónô. Tel.: 06 20 512-1201, 333-9664,
KÖZVETLEN VÍZPARTON SAJÁT STÉGGEL
este.
KIADÓ Szigetbecsén a Kis-Dunán 6 férôheKlasszikusgitár-oktatás könnyedén, kezdôk- lyes magánnyaraló. Kocsibeállással, felszenek, iskolásoknak fiatal tanártól Máriareme- relt konyhával, kerti bútorokkal. Horgászási,
tén. Tel.: 06 30 483-1180
grillezési, bográcsozási, kenuzási, fürdési leKEZDÔ ÉS HALADÓ BRIDZSTANFOLYA- hetôséggel. 3500 Ft/éj/fô. Tel.: 06 30 443MOK A BELVÁROSBAN. INDULÁS A SZEP- 4575
TEMBER 20-VAL KEZDÔDÔ HÉTEN. http: 28 m²-es üzlethelyiség a Déli pályaudvarnál
www.bridzsakademia.hu, bridzs@bri- a Greguss utcában kiadó (víz, villany, wc, tedzsakademia.hu. TEL.: 06 30 931-5922, lefon) vagy eladó. Tel.: 06 20 942-6603
209-5243
XV. kerületi 50 m²-es téglaépítésû laNÉMETNYELVOKTATÁS Máriaremetén dip- kást II. kerületi lakásra, ingatlanra cselomás nyelvtanárnál 2500 Ft/45 perc. Igény rélnék, értékkülönbözettel. Tel.: 06 20
szerint házhoz megyek. Tel.: 06 30 67- 951-2608
030-57, www.online-nemet.hu
Zöldövezetbe cserével! Beszámítom belvároDIPLOMÁS NYELVTANÁRNÔ több éves si lakását piliscsabai családi, kertes házakülföldi tapasztalattal NÉMET-, AN- mért. Ráfizetést is vállalok. Érdeklôdni: 06
GOL−, FRANCIAOKTATÁST, nyelvvizsgára 20 934-4697
felkészítést vállal felnôtteknek és tanuBÉRBEADÓ vagy kiadó lakást keresek. Minlóknak. Tel.: 06 30 373-8069
den megoldás érdekel. Tel.: 06 30 729-7546
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvMAGÁNSZEMÉLY VESZ 100 m² KÖRÜLI
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
ÖRÖKLAKÁST VAGY 140 m² KÖRÜLI
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
SORHÁZAT/IKERFELET. TEL.: 06 30 931ANGOL-, FRANCIAOKTATÁS, nyelvvizsgá- 1921
ra, érettségire felkészítés diplomás nyelvta- KIADÓ 110 m²-es IRODA a Hûvösvölgyi út
nárnál a Hûvösvölgyi úton. Tel.: 200-1991, elején, kis irodaház II. emeletén, kedvezô
06 70 709-3522
áron. Tel.: 06 30 703-1502
ELTE-n végzett, cambridge-i nyelvvizsgával II., Buday László utcai egyszobás 34 m²-es
rendelkezô hölgy angolnyelv-oktatást vállal lakásomat — lehetôleg ebben az utcában
Pasaréten (több éves angol—amerikai kinn- — I. emeleti kétszobás erkélyesre cseréltartózkodás tapasztalatával). Mobil: 06 30 ném, értékegyeztetéssel. Tel. 06 30 937538-2478, mail: route66@online.hu
5860
ANGOLNYELV-OKTATÁS, korrepetálás min- Szépséges környezetben, vár alatt 40 m²-es
den korosztálynak, igény esetén háznál is. napos, erkélyes, emeleti lakás eladó. Ára:
Tel.: 06 20 311-4352
17 M Ft. Érdeklôdni: 06 30 345-5612.
ANGOLTANÍTÁS, KORREPETÁLÁS, VIZS- Eladó a II., Rózsahegy u. 3/a sz. alatt
GÁRA FELKÉSZÍTÉS MINDEN SZINTEN. egy I. emeleti, utcára nézô 25 m²-es garTEL.: 06 20 594-5278
zonlakás 13 M Ft-ért, és egy alagsori,
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészí- utcára nézô 49 m²-es kétszobás lakás 8
tés középiskolai tanárnônél Budalige- m²-es tárolóval 16 M Ft-ért. Tel.: 316ten. Tel.: 06 20 918-4315
6901, 428-1406
Nyugdíjas orosztanárnôt keresünk beszélgetôpartnernek idôs hölgy részére, heti két alkalommal, tiszteletdíj ellenében. Tel.: 06 30
931-7602
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700,
243-8280, 06 20 359-5918
Gyermekfelügyeletet vállal szeretettel,
gondoskodással, hozzáértéssel, gyakorlattal fiatal pótnagymama gépkocsival.
Tel.: 06 20 326-6952
Szombati napokra délelôtt 2–3 órás munkára szakácsot keresünk, lehet nyugdíjas is.
Tel.: 06 70 331-9701, 06 70 280-9018
Igényes házvezetônô rugalmasan vállal
munkát a 2/a kerületben. Tel.: 06 20 7799745
IDÔSGONDOZÁST LEINFORMÁLHATÓ 57
ÉVES, félállásban dolgozó pedagógus férfi
vállal gépkocsival; ügyintézés, ápolás, szállítás stb. A második kerületben lakom. Tel.:
200-8948, 06 20 489-3625

A II., Keleti Károly utcában eladó egy felújítandó félemeleti lakás, 50 m², a háló kertre,
a nappali utcára néz. Irányár: 23 M Ft. Tel.:
06 30 271-7033
Tulajdonostól a Csévi utcában egyszobás,
felújított, 41 m²-es félemeleti lakás magánszemély részére eladó. Loggiás, tárolós, gépkocsibeállás. Irányár: 17,6 M Ft. Tel.: 06 20
946-0020
Törökvész úti csendes, napfényes kétszobás lakás tulajdonostól eladó 19 M Ft-ért,
vagy kiadó. Tel.: 06 20 939-1602
Tulajdonostól eladó egy 50 m²-es kétszobás, napfényes, kertre nézô lakás a
Szilágyi E. fasorban. Harmadik emelet,
lift nincs. Irányár: 18,9 M Ft. Tel.: 06 30
214-9651, délután.
XII., MÁRTONHEGYEN 53 m²-es felújítandó panorámás, erkélyes lakás kocsibeállóval 19,9 M Ft. Tel.: 06 30 729-7546
TULAJDONOSTÓL eladó privátnak XII. (Istenhegy) zöldövezeti kertkapcsolatos, örökpanorámás, jó közlekedésû 67 m²-es csendes,
felújított lakás. Azonnal beköltözhetô. Lakás: 34 000 000 Ft, garázs: 3 000 000 Ft.
Tel.: 275-1733, 06 30 372-7212, 06 70 5765142
Erdôbénye mellett, nagyvadas területen, Sima községben kétszobás családi
ház melléképületekkel, 8596 m²-es kerttel eladó. Irányár: 6,5 millió forint. Tel.:
00 49 94317985552 vagy 06 30 2504557.
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkertben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorámás telek eladó. Ára 5,5 M Ft. Tel.: 06
30 250-4557
ELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKERÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ, VILLANY, A TELEKHATÁRON TELEFON, A FALUBAN TERMÁLFÜRDÔ. IRÁNYÁR: 2 150
000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000
A BUDAI NEW YORK INGATLANIRODA
KERES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT,
VILLÁKAT, ÜZLETI INGATLANOKAT PONTOS SZOLGÁLTATÁSSAL, KORREKT JUTALÉKKAL. TEL.: 215-7336, 06 30 5305338, www.budainewyork.hu
KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁKAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEKKEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu
A PIRAMIS A BUDAI CSALÁDI HÁZAK
SPECIALISTÁJA. 1000 CSALÁDI HÁZ,
100 IRODAHÁZBAN IRODÁK. www.piramisingatlan.hu. Tel.: 33-55-965

EGÉSZSÉGÜGY
INGYENES FOGORVOSI KONZULTÁCIÓ a
II., Mechwart térnél. Kiemelkedô minôségû
tömések, gyökérkezelések, fogpótlások, fémmentes megoldások, protézisek, szájsebészet, fogbeültetés, fogfehérítés. Bejelentkezés: 06 70 500-0447, www.lifedent.hu
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
FOGSOROK, HIDAK, KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYOZÓ,
FOGFEHÉRÍTÔ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI
ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HÛVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. MOBILTELEFON: 06 30
222-3016

Vérzik az ínye? A fogínysorvadás megelôzhetô, kezelhetô. Rendelônk a Nyugatinál akciós fogfehérítéssel is várja önt. Tel.: 33-23782, 06 20 216-5329
Profi gyógytornászok várják a mackórendelôben a gyermekeket és felnôtteket,
www.mackorendelo.hu. Tel.: 06 30 3897327
Gyermekortopédiai magánrendelés hétfô
délután, III., Szépvölgyi út 39., OXIVIT. Dr.
Balla Mária. Bejelentkezés: 346-0460.
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788, 06
20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akupunktura.mimnet.hu
FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK INDULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLIEK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDERNÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18IG. TEL.: 06 30 972-6272
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyógyász, www.drgarzo.segitek.hu. Tel.: 06
30 945-8477
KINEZIOLÓGIAI STRESSZOLDÁS RÓZSADOMBON. ÉRDEKLÔDNI LEHET: 06 70
419-1091.
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉR É S ) , TA L P M A S S Z Á Z S, T H A I L Á BMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES
EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI,
TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS. „VIVIEN TALPAI” ORVOS-TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELÔ, II.,
FILLÉR U. 10. www.vivientalpai.hu. Tel.:
316-2596
FÁJDALOMMENTES ALLERGIA- ÉS CANDIDAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS TERÁPIÁVAL: ALLERGIA, CANDIDA KIOLTÁSA,
BÔRBETEGSÉGEK, SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK, LÉGÚTI-GYÓGYÁSZATI, ÉRRENDSZERI
BETEGSÉGEK, EMÉSZTÉSI, MOZGÁSSZERVI
PROBLÉMÁK, FEJFÁJÁS KEZELÉSE, STRESSZOLDÁS A VIVIEN TALPAI GYÓGYCENTRUMBAN. 1024 FILLÉR U. 10. TEL.: 316-2596,
www.vivientalpai.hu

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 9210948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Lefolyók, csatornák gépi tisztítása azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948

2010/18
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, 06 20 917-0697
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, WC-CSÉSZÉK, WC-TARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a teljes felújításig. Beázások, csôtörések elhárítása.
Tel.: 378-4649, 06 30 933-2115

HIRDETÉS
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 2500921, 06 20 972-5032

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, ablakok,
ajtók passzítása, légszigetelése, ablaktisztítás, burkolás, szônyegpadló-, parkettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb
javításokat is vállalunk garanciával. RieMOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20 ner és Tsa, tel.: 276-1805, 06 20 4109-618-618, www.mosogepszerelo.hu. IN- 7695.
GYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBAFestés, tapétázás, mázolás, parkettacsiszoMEGÁLLAPÍTÁS.
lás, laminált lerakás! Gyors kezdéssel, gaMOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTO- ranciával, referenciával! Tel.: 06 30 942MATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4 4735, 360-2345, Pap Gábor.
ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A Családi és társasházak, nyaralók faszerkezeKISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06 tének mázolása. Tel.: 06 20 471-1870, 27330 942-2946
1857

Átemelôszivattyúk javítása, szennyvízaknák
tisztítása, csôtörésjavítás, duguláselhárítás,
villanybojlerek tisztítása nonstop, 20 éves
ELEKTRONIKA
szakmai múlttal rendelkezô szakemberekkel. Tel.: 06 30 606-6067
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁVAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
KISS ERNÔ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-, NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER,
KLÍMA-, GÁZ-, KÉMÉNYSZERELÉST TER- GRUNDIG.) TEL.: 06 20 471-8871
VEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL, ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, TV ANTENNA — mûholdvevôk, antennák jaPRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. ÁR vítása, kábeltévé leosztása. TV, video, DVD
MEGEGYEZÉS SZERINT. TEL.: 06 20 923- összehangolása, házimozi. VILLANYSZERE3109, 06 70 258-0000
LÉS — csillárok javítása. NO-KO SAT Bt. Bp.
Vízvezeték-szerelést, gázkészülékek javítá- II., Fillér u. 2/b, tel.: 326-6935, 06 20 541sát, gépi duguláselhárítást rövid határidô- 5483.
vel vállalok. Kovács Gyula. Tel.: 210-6295,
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
06 20 338-7176, www.kovacsgyula.uw.hu

Szobafestést, tisztasági festést vállalunk 500 Ft/m² áron akár azonnali kezdéssel. Tel.: 06 30 867-7790, 06 70 2976557
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

31. OLDAL
FAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves tapasztalattal favágást-gallyazást szállítással vállal. Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745
KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS. Minden,
ami a kerttel kapcsolatos. Tervezés, kivitelezés, tanácsadás. Öntözôrendszer építése, térburkolás. Referenciákkal. Tel.: 06 20 3784634, e-mail: prokert@gmail.com
Teljes körû KERTÉPÍTÉS és KERTÁPOLÁS,
profi ÖNTÖZÔRENDSZEREK tervezése, telepítése, karbantartása, FAVESZTÉLYTELENÍTÉS, FAKIVÁGÁS alpintechnikával is KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. Tel.:
06 20 561-7063
PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉLTECHNIKÁVAL, IPARI ALPINISTA MUNKÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT,
KORREKT ÁR. TEL.: 06 30 907-5948
ÖNTÖZÔRENDSZEREK TERVEZÉSÉT, telepítését vállaljuk garanciával, 10 éves tapasztalattal, valamint már meglévô rendszerek
átépítését, folyamatos szervizelést, téliesítést. Tel.: 06 30 203-4109
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fûnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu

ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZOLGÁLTATÁS
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TEGáz-, víz-, fûtésszerelés, gázkészülékek COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, TÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. SOKAT DOLGOZIK A PÉNZÉÉRT? HOZZA KI
javítása, cseréje, gázvezeték tervezése, karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés, TEL.: 06 30 292-3247
BELÔLE A LEGTÖBBET! PÉNZÜGYI TERVEgázmû engedélyezése. Fûtésrendszer ki- bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza- ZÁRAK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA 0–24 ÓRÁ- ZÉS, BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS INGYENEépítése. Nagy László épületgépész, tel.: lommal! Tel.: 06 30 857-2653
IG. TEL.: 06 30 863-7680
SEN. Kretz Éva, tel.: 06 30 931-5689.
06 30 944-6513, e-mail: info@nl-gaz.hu,
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó Gyermek, felnôtt, család, párokkal foglalkoweb: www.nl-gaz.hu
automatikák, zárszerelés, lakatosmun- zó pszichiáter, pszichológus, gyógypedagóLAKÁS—SZERVIZ
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur- gus Hidegkúton. Érdeklôdni: 06 30 369KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ- Lapostetô-szigetelést vállalunk 10 év garan- banek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 978- 1090.
LER vízkôtelenítése, csapok javítása ga- ciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft. Tel.: 405- 7429
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ, ADÓTANÁCSranciával. Tel.: 359-5033, 06 30 924- 4603, 06 30 931-5495
Kapu, kerítés, korlát, lépcsô, rács, elôte- ADÓ VÁLLALJA KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁL8010
Lapostetôk szigetelése, bádogosmunkák ga- tô, redôny, zsaluzia, télikert árnyékolás. LALKOZÓK TELJES KÖRÛ KÖNYVELÉSÉT.
TEL.: 200-9716, 06 20 524-6623
Tel.: 06 70 278-1818
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszi- ranciával. Tel.: 06 20 471-1870, 273-1857
várgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
FUVAR
József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna Alpintechnikai szolgáltatásaink: homlokza- restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
tok felújítása, vakolás, veszélyelhárítás, fesút 5. Tel.: 214-1606, 06 20 926-5362
tés és mázolás. Tel.: 06 20 471-1870, 273- Asztalos-, lakatosmunkák készítéstôl a leg- Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 1857
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. Min- csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
denre van megoldás. Tel.: 06 20 411-4349
20 972-0347, 06 30 589-7542
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021. Bádogos és tetôfedések, magas és laposfürdôk,
wc-k,
konyhák
felújítáBurkolás,
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
20 éve... Kretz Kft. Konténeres sitt-, szemétkômûvesmunkák.
Tel.:
367-2869,
06
sa,
Tel.: 06 20 944-9015, 249-2664
és hulladékszállítás 4, 6, 8, 10 m³-es kontéVILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM30 341-3423
nerekkel. Gépi földmunka, tereprendezés.
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG- BÁDOGOSMUNKÁK, VÍZVEZETÉK-SZEREMûkôkészítés helyszínen vagy elôregyártva. Sóder, homok, termôföld szállítása. Tel.:
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.: LÉS, CSAPOK, VÉCÉK CSERÉJE, TETÔFELSzegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lép- 376-9926, 06 30 991-2739
310-4018, 06 20 915-2678
ÚJÍTÁSOK, PALA-, CSERÉPJAVÍTÁSOK. csôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, MINÔSÉGI LA- TEL.: 06 20 391-5982, 291-9239
TÁRSASHÁZAK
KÁSRIASZTÓK TELEPÍTÉSE GARANCIÁVAL, Épületek külsô-belsô feliratozása GYOR- 387-2894
KEDVEZÔ ÁRON. TEL.: 06 20 333-2323
SAN, PONTOSAN, OLCSÓN. plastform, 1064 Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min- TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLAIzabella u. 80., tel.: 331-5347, www.plast- denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, LUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
HÁZTARTÁSI GÉPEK
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 919form.hu
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelé- 1013, www.haztakaritas.hu
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KE- TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjaví- sét vállalom garanciával. A felmérés díjta- TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET válRÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK tásokat vállal több szakmában, a kerü- lan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlatHELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍ- letben. Ha kicserélni, össze- vagy felszetal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hátAJTÓK
beállítása,
korABLAKOK,
javítása,
TÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421- relni kell bármit, akkor is hívhat. Tel.:
tér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, eszerûsítése
utólagos
hang-,
por
elleni
szige06 70 332-2276
5959, 06 30 942-2946
mail: wamag@t-online.hu
teléssel. Tel.: 06 30 687-2302
TÁRSASHÁZAK TELJES KÖRÛ KÖZÖS
Kárpitos vállalja modern, stílbútorok áthúKÉPVISELETÉT SZAKKÉPESÍTÉSSEL, REFEzását, javítását bôrrel, szövettel. AsztalosRENCIÁVAL (24 ÓRÁS INGYENES GYORSmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
SZOLGÁLATTAL) VÁLLALJUK. TEL.: 06 30
György
kárpitos.
Tel.:
256-8285,
06
20
433APRÓHIRDETÉS, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig
406-6117
6289, www.riederkarpitos.hu
szavanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAKáfa; Apróhirdetés-felvétel: személyesen, készpénzªzetéssel rendezve, ÜgyKÉPESÍTÉSSEL, REFERENCIÁVAL, MÛSZAKI
REDÔNY
félszolgálati Központ, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-5625;
HÁTTÉRREL VÁLLALOM. GÁL ISTVÁNNÉ.
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE- TEL.: 06 30 961-2087
ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon a Lakosságszolgálati Csoportnál.
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TÁRSASHÁZAK teljes körû kezelését, köTEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
KERETES HIRDETÉS: színes: 1/1 old. = 280 000 Ft, 1/2 = 150 000 Ft,
zös képviseletét vállalom szakképesítés1 / = 90 000 Ft, 1 / = 55 000 Ft, 1 /
=
23
000
Ft;
fekete-fehér:
REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, sel, több éves gyakorlattal, referenciával
4
8
16
1/ old. = 230 000 Ft, 1/ = 125 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜG- nettó 1000 Ft-tól/albetét/hó. Kérjen ingye1
2
4
8
1/ = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
GÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. nes konzultációt, árajánlatot. Hívjon biza16
TEL.: 356-4840, 06 30 954-4894
lommal. Tel.: 06 20 206-6990
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából,

Hirdessen a Budai Polgárban!

valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. szeptember 8-án 11 óráig.

KERT
FAKIVÁGÁS. BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ, VESZÉLYES FÁK ÁGANKÉNTI LEBONTÁSSAL VALÓ KIVÁGÁSA. TEL.: 06 20 4856547, KOVÁCS SÁNDOR.

MÛGYÛJTÉS
KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938

32. OLDAL
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó
út 12. Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543,
Gyulai Tamás.

VÉTEL, ELADÁS
HAGYATÉK, GYÛJTEMÉNY (PÉNZ, BÉLYEG,
KÉPESLAP STB.), RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS.
HÉTVÉGÉN IS! MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: 06 20
947-3928
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
ARANY-, ezüst- és drágakô-felvásárlás napi
legmagasabb áron. Tel.: 209-4245
Megbízható, leinformálható mûtárgybecsüs készpénzért vásárol teljes hagyatékot, gyûjteményeket, festményeket, keleti szônyegeket, ezüsttárgyakat, asztali és fali órákat stb. Tel.: 06 20 4022966, 06 20 402-3211

TÁRSKERESÉS
ÉRZELMI INTELLIGENCIASZINT-FELMÉRÉSSEL EGYBEKÖTÖTT REGISZTRÁCIÓ A
PUNCSHÁZ TÁRSKÖZVETÍTÔBEN. TEL.:
06 70 423-8747
Feltûnôen csinos, szenvedélyes, budapesti,
48 éves értelmiségi hölgy keresi 45–60 éves
önálló egzisztenciával rendelkezô sármos,
férfias, intelligens párját. Fotóval: uriembertkeresek@gmail.com
HATVANAS értelmiségi úr barátságát keresi közös programokhoz, egymás támogatásához ápolt, független, rendezetten élô diplomás hölgy. Tel.: 06 30 498-2243
Garantált randevúlehetôségek! Exkluzív ismerkedés diplomásoknak! Duals Társkeresô, Bús Tímea. Tel.: 801-2526, www.duals.
hu

HIRDETÉS
20 év tapasztalatával várom önt, amennyiben társra vár. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim:
Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig és
20–22-ig, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu
CSAK HA KOMOLYAN GONDOLJA! Budai
társkeresô a Böszörményin, országos adatbázissal. Tel.: 06 30 555-8444
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB HAGYOMÁNYOS TÁRSKERESÔ HÁLÓZATA!
NAGY ÜGYFÉLKÖR, NAGY ESÉLY A TÁRSRATALÁLÁSRA! R. ZSUZSANNA, TEL.: 06
30 602-0094

EGYÉB
Rezsimegtakarítás a fenntarthatóságért. Gyakorlati energiamegtakarítási
módszerek tanácsadása, tervezése, kivitelezése épületgépész-környezetgazdálkodási mérnöktôl. Tel.: 06 20 561-7063
MEGVALÓSÍTJUK ELKÉPZELÉSEIT! Lakások, gyerekszobák, üzlethelyiségek falfelületeinek festése, látványtervezés, egyedi minták kivitelezése. Tel.: 06 70 419-1089
KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLÔK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes grafikai munkák. Deko-team Grafikai Stúdió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 3758696, 06 30 933-6221
Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ruhadarabok méretre, rendelésre nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. Tel.: 3566009, www.kotode.hu

Homlokzatszigetelés:
— a legkorszerûbb anyagokkal, akciós
áron (REVCO, KINGSTONE)

Ablakcsere:
— Prémium kategóriás mûanyag ablakok
alapáron (pl. 120x150 bny, 5 kamrás,
U=1,0 W/m²K üveggel, argongázzal töltött 25 750 Ft), 5 év garanciával
— a beépítés során az esetleges kômûvesmunkát is elvégezzük
— a kibontott anyagokat elszállítjuk

Pályázatírás
Energiatanúsítvány kiállítása
Nagyszénás-Építô Kft.
Tel./fax: 06 26 355-481
Mobil: 06 30 655-6552

BUDAI POLGÁR

Panorámás luxuslakások a Rózsadombon
A Szeréna út és a Csejtei út sarkán épülô nyolclakásos társasházban luxuskategóriás
lakások eladók, lenyûgözô panorámával. A négyszintes épületben kialakított 30–
115 m² nagyságú klimatizált lakások mindegyike egyedi fûtésrendszerrel, magas minôségû beépített konyhabútorral és burkolóanyagokkal kerül kialakításra. A pinceszinten minden lakáshoz önálló parkolóhelyet és nagy méretû tárolót kínálunk. A Rózsadomb kiemelt zöldövezeti területén található ingatlan nagy értéke, hogy míg a
természet szinte kézzelfogható közelségben van, mégis 10 perc alatt beérhetünk
a Belvárosba.
Jöjjön el, nézze meg, szeressen bele...
Értékesítés: 06 30 730-4212,
e-mail: jasz46kft@gmail.com
www.szerena37.com

Tánc- és mozgástanfolyamok
Babagimnasztika kedden 10–11-ig (1,5–3 éveseknek)
Kreatív gyermektánc hétfôn, szerdán 16.15–17.15-ig (5–7 éveseknek),
hétfô 17.15–18.15-ig (4–5 éveseknek),
szerda 17.15–18.00-ig (3 éveseknek).
Játékos focisuli csütörtök 16.20–17.00-ig (3–4 éveseknek),
17.00–18.00-ig (5–7 éveseknek).
Gerincgimnasztika kedd, csütörtök 8.30–9.30-ig.

Kezdés szeptember 6-án.
Helyszín: a Baár—Madas Gimnázium táncterme
(Lorántffy Zs. út 3.).
További információ: Németh Erika, 06 30 670-2383,
nemetheri@freemail.hu, http://tancesmozgas.fw.hu/
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Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó
Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:
–
–
–
–

egészségügyi szolgáltatást,
éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
dietetikussal készített étrendet,
gyógytornát, stb.
1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713
senectuskht@t-online.hu
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ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
Külterületi — mûvelésbôl kivett —
mezôgazdasági mûvelési ágú területek
értékesítése Budapest II., Pesthidegkút,
Nagykovácsi és Solymár közigazgatási területén
Önálló épületek és helyiségek bérbeadása tárolás, raktározás,
illetve irodai célra Pesthidegkúton.
Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.

Elektronikus számlafizetés a FÔGÁZ-nál
A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. ügyfelei augusztustól interneten keresztül is
rendezhetik számlájukat. Az elektronikus számlázás lehetôségének bevezetésével környezettudatosabb és egyszerûbb kiszolgáltatást honosítottak meg. Az e-számla egy olyan elektronikus formában kibocsátott
számla, amelyen azok az adatok szerepelnek, mint az eddig megszokott
papír alapú, kinyomtatott számlán, és ugyanolyan hitelesek is. Az eszámlával idô és pénz takarítható meg, mivel az ügyfelek számláikat
elektronikus formában, az interneten keresztül tekinthetik meg és
egyenlíthetik ki, ezzel elkerülhetô a csekkbefizetéssel járó sorbanállás,
és a számlák is visszakereshetôvé válnak. Az igénybevétel nem jelent
plusz költséget, a regisztrációt követôen a www.dijnet.hu weboldalon keresztül kezelhetôk a földgázszámlák.
Bôvebb információ a FÔGÁZ ügyfélszolgálati irodáiban,
telefonon: 06 40 474-474 vagy a www.fogaz.hu oldalon.

Ökopiac a II. kerületben
MINDEN SZOMBATON 6.30–12 ÓRÁIG
A KULTÚRKÚRIA UDVARÁN

A Magyar Biokultúra Szövetség
második ökopiacát nyitotta meg
Pesthidegkúton
a Klebelsberg Kuno
Kultúrkúria udvarán
1028 Budapest, Templom u. 2–10.
Nyitva tartás:
minden szombaton 6.30–12 óráig.

Fából és nádból épített pavilonsorok állnak, ahonnan az ôstermelôk és a csomagolt élelmiszert árusítók kínálják ellenôrzött biotermékeiket. Az ökopiacon
hét zárt faház (bolt) mûködik, melyekben tejtermékeket, húskészítményeket,
tôkehúsokat, pékárut és bort lehet kapni. A további 30 nyitott elárusító pavilonban termelôk, feldolgozók és kereskedôk friss zöldség- és gyümölcsféléket, csírákat, szörpöket és leveket, szárazárukat és egyéb különféle feldolgozott termékeket, sôt, kozmetikai cikkeket árusítanak.

Ellenôrzô szervezet:
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.,
HU-OKO-01
Magyar Biokultúra Szövetség
1061 Budapest, Anker köz 2–4., III/4.
Tel.: 214-7005, 214-7006
E-mail: biokultura@biokultura.org
Web: www.biokultura.org
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Már 19 éve
a lakosság szolgálatában!
Építôanyag és gépi földmunka szállítással
Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál fizeti!

Cementakció!
Cement, mész, tégla, sóder, homok, zsalukô, betonacél,
szegélykô, térkô, vakolat, csemperagasztó.

CALX Kft.
1028 Budapest II. kerület, Pesthidegkút-Ófalu,
Patakhegyi út 83–85. (Rozmaring Benzinkútnál)
Tel.: 376-5853
Nyitva: Hétfô-péntek: 7–16, szombat: 7–12

BUDAI POLGÁR

